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Resumo 

A dimensão ética da educação escolar ultrapassa as questões socioculturais associadas à 

democratização do ensino. É notória a quantidade recente de estudos sobre os problemas da 

autoridade ou legitimidade da educação, sobre os temas de metodologia, dos conteúdos e até 

das finalidades da educação escolar. Mas também é um facto que a maioria destes estudos não 

questiona os contornos do foro ético, que poderão justificar a ‘crise’ educativa e que constitu-

em o fundamento da educação ou formação sociopessoal da pessoa escolarizada. 

Pelo seu papel formativo e não simplesmente informativo, a escola é um espaço de exi-

gência ética das atitudes, práticas e convicções. Por razões ideológicas e uma visão de ‘em-

pregabilidade’ dos escolarizados, essa vertente ética é descurada; e parece hoje reduzir-se a 

escola à criação de um capital humano para a empregabilidade, sobretudo nas áreas em que o 

retorno financeiro seja mais promissor. 

Este trabalho estende o problema ético da liderança a todas as formas que ela possa as-

sumir na escola, isto é, desde o papel educativo do professor até ao do diretor. E daí que a 

questão central pretenda fundamentar a necessidade de encarar a dimensão ética das lideran-

ças escolares como uma variável independente para o sucesso da escola – que se mede pela 

instrução conseguida, mas também pela criação de pessoas humanamente estruturadas como 

singulares e como solidárias. Integrados nesse sucesso educativo escolar estão também o cli-

ma escolar e a realização profissional dos professores.  

A essa questão são dadas quatro respostas: a primeira e a segunda partem da revisão bi-

bliográfica, que inclui não só a dimensão teórico-reflexiva, mas também o relato de inquéritos 

já analisados. E essas respostas apontam para a inquestionável dimensão ética das lideranças e 

virtudes correspondentes, bem como para a distinção entre poder e autoridade e para a expres-

são ética associada ao tipo de liderança exercido. A terceira resposta deriva dos resultados de 

um inquérito; e a quarta retoma uma revisão bibliográfica, mas sujeita a uma tentativa de su-

peração por complementaridade, procurando responder à questão do que será um líder bom ou 

até o que será o bem perseguido pela educação. 

 Em destaque aparece o tema das virtudes, abordado com revisão bibliográfica e um in-

quérito, dentro de uma preocupação com uma escola do presente e com futuro. 

Palavras-chave: perfil ético, líderes escolares, processo educativo, líder bom, virtudes, 

autoridade, realização profissional. 
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Abstract 

The ethical dimension of education overcomes sociocultural issues associated to the 

democratization of education. It is notorious the recent amount of studies about authority 

problems or the legitimacy of education, on the themes of methodology, about the contents 

and even the purposes of school education. But it is also a fact that the majority of these stud-

ies doesn´t question the ethical forum contours, that could justify the educational ‘crisis’ and 

that constitute the foundation of the education or socio-personal formation of the educated 

person.  

Through its formative rather than merely informative role school is a space of ethical 

demands of attitudes, practices and convictions. For ideological reasons and a vision of 'em-

ployability' of those enrolled, this ethical aspect is neglected. and today it seems to be reduced 

to the creation of human capital for employability, especially in areas where financial returns 

are most promising.   

This work extends the ethical problem of leadership to all the forms it can take in 

school, that is, from the educational role of the teacher to that of the director. Thus the central 

question is that the ethical dimension of school leadership must be seen as an independent 

variable for the success of the school, which is measured by the education obtained, but also 

by the creation of people who are humanly structured as singular and in solidarity. Integrated 

in this educational success are also present the  school climate and professional achievement 

of teachers. 

Four answers are given to this question: the first and second part of the bibliographical 

review, which includes not only the theoretical-reflexive dimension, but also the report of 

already analyzed inquiries.  And these answers point to the unquestionable ethical dimension 

of the corresponding leadership and virtues, as well as to the distinction between power and 

authority and to the ethical expression associated with the sort of leadership exercised. The 

third answer derives from the results of an investigation;  and the fourth resumes a biblio-

graphical review, but  subject to an attempt  to overcome  by complementarity, trying to an-

swer the question of what will be a good leader or even what will be the good pursued  

through education. 

The theme of the virtues is highlighted, discussed with a bibliographical review and an 

inquiry, within a concern with a school of the present and with a future.     

Keywords: ethical profile, school leaders, educational process, good leader, virtues, au-

thority, professional achievement. 
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Introdução 

A decisão de realizar um trabalho académico de grande exigência é enquadrada num 

conjunto amplo de variáveis de possibilidade e de consequências. No contexto da função 

docente e da tarefa de educador, esse leque de variáveis amplia-se muito, sobretudo porque as 

‘preferências’ de formação dos professores têm de conjugar «. . . as suas vidas pessoais e 

profissionais . . . e [as] políticas e contextos escolares nos quais realizam a sua atividade 

docente», como escreve Day (2001: 15); e porque o sentido da formação docente é o da 

melhoria das aprendizagens e formação dos alunos, como reconhece Bolívar (2012: 62), em 

referência à liderança, que se aplica aos professores: «. . . se uma escola . . . existe para que os 

alunos aprendam com o máximo das suas capacidades, o sucesso de uma liderança no ensino 

deve ser medido pela sua contribuição na melhoria da qualidade docente, que está na base da 

boa aprendizagem dos estudantes». 

 Nessa perspetiva, os parâmetros da seleção deste tema de trabalho podem situar-se em 

três eixos: o da importância primacial dos professores no processo educativo1; a constatação 

apresentada por Estrela (2010: 19), segundo a qual há uma desproporção nos estudos relacio-

nados com os temas teóricos ou de cariz mais prático da educação, em detrimento dos segun-

dos; e a necessidade defendida por Schön (Gomes e Casagrande, 2002: 701) de o professor se 

desenvolver em três processos: «. . . o conhecimento-na-ação, a reflexão-na-ação e a reflexão 

sobre a reflexão-na-ação (que) constituem o ‘pensamento prático’ do profissional, com o qual 

enfrenta as situações ‘divergentes’ da prática . . . », em função da eficácia das aprendizagens 

da e na escola – sendo que poderíamos acrescentar a necessidade de ‘bem-estar’ dos alunos e 

dos professores. O segundo eixo de motivação para a seleção dos itens é aqui apresentado sob 

a forma de negação; isto é: ao contrário do que escreve Estrela (2010), a vertente teórica dos 

estudos sobre educação não tem merecido a qualidade que se exigiria – ao furtar-se à temática 

dos conteúdos éticos – e que poderia evitar pelo menos alguns fatores de crise na educação. 

Vamos dar um exemplo bem ilustrativo: Júnior et al. (2009: 154) referem-se à questão da 

conduta ética do professor e, confundindo ensinar e educar, fazem do conhecimento formação 

moral e da ética a consequência da novidade. Se afirmassem que a ética é que é fator de novi-

                                                           
1 A obra citada de Day (2001:15) começa com uma transcrição do relatório de 1989 da OCDE onde se lê: «Os 

professores estão no centro do processo educativo. Quanto maior for a importância atribuída à educação como 

um todo . . . maior deverá ser a prioridade concedida aos professores responsáveis por essa mesma educação». 
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dade, no sentido da sustentabilidade, a afirmação seria bem justa e significativa. Eis as suas 

palavras:  

Ensinar exige estética e ética – a construção do conhecimento faz parte da beleza do ser 

humano, é formação moral. O conhecimento efetivo tem como consequência a mudan-

ça. Por isso a educação não pode ser apenas uma formalidade e sim uma experiência 

humana, que exige a ética para romper e deixar que o novo se revele. 

 

A citação seguinte, dos mesmos autores, é ainda mais perturbadora não só pela primazia (e 

contradição, deduz-se) da autonomia em relação à ética, mas também pela contradição – e 

sem-sentido! – do segundo período. Eis as palavras:  

 

Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando – a eticidade deve respeitar o 

pensamento diferente, por isso o professor deve possibilitar a expressão de seus alunos, 

mesmo que não concorde, mesmo que essa manifestação não seja ética, mas que, por 

meio dessa autonomia do aluno, possa ocorrer o processo de ensino-aprendizagem. O 

contrário seria tolher a liberdade do aluno. Mas, ao permitir a expressão da autonomia 

do aluno, o professor deve saber construir os limites de liberdade, para que o espaço sa-

la de aula seja um momento de ética e construção social (Júnior et al., 2009: 154). 

  

Já nem se apontam as questões – menores neste contexto – do uso do verbo permitir para se 

referirem ao desenvolvimento da autonomia; e a identificação da formação ética com constru-

ção social. O terceiro vetor de motivação e de seleção de itens pode resumir-se com as pala-

vras de Rego e Cunha. Referindo-se à liderança, escrevem os autores (2007: 240): 

 

. . . a avaliação ética da liderança não pode bastar-se com a análise das suas consequên-

cias: é necessário escrutinar o caráter moral do líder, a legitimidade ética dos valores 

embebidos na visão e na respetiva articulação, e a moralidade dos processos de escolha 

e ação que os líderes e seguidores abraçam e prosseguem. . . dois líderes podem adotar 

idênticos comportamentos. . . e suscitar até idênticas consequências – mas são os valo-

res subjacentes que permitem descortinar que um é autêntico e o outro é pseudo.  

 

É também por isto que a opção feita pelo autor acrescenta a essas três guias de orientação uma 

convicção – que, em início de trabalho, é uma hipótese cuja verificação centrará todo o 

processo – derivada da sua diversa experiência profissional no âmbito da instituição escolar. 

A legitimidade dessa fonte de convicção para a seleção do tema e da questão pode encontrar-

se na valorização que foi dada, a partir da década de sessenta do século passado, às narrativas 

autobiográficas, contando que a reflexão sobre a experiência dos professores pode ser um 

caminho válido para a procura de autoformação, para o ensaio de novas estratégias de 

ensino/aprendizagem e para o desenvolvimento de um ambiente cooperativo na escola – 

passando para o conceito de escola aprendente, hoje tão divulgado, a dimensão operacional de 

uma escola democrática ou de massas. Nesta transposição poderá estar o segredo de acesso à 

eficácia e eficiência  da escola na sua função de promoção das aprendizagens e da pessoa, o 
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segredo da diminuição dos conflitos associados a uma escola de massas, o segredo para a 

criação de um espírito crítico e produtivo da mudança, bem como o segredo para um ‘clima 

escolar’ em que a identificação dos membros com a instituição possa ser motivação para o 

desenvolvimento de processos construtivos de ação, relação e melhoria. 

Reconhecendo os riscos inerentes a «. . . todas as fragilidades e ambiguidades . . .» de 

um estudo centrado nas histórias de vida dos professores, Nóvoa (2007a: 19) não deixa de 

reconhecer que  «a utilização contemporânea das abordagens (auto)biográficas é fruto da 

insatisfação das ciências sociais em relação ao tipo de saber produzido e da necessidade de 

uma renovação dos modos de conhecimento científico» (Nóvoa, 2007a: 18) e que «a 

possibilidade de produzir um outro conhecimento sobre os professores, mais adequado para 

os compreender como pessoas e como profissionais, mais útil para descrever (e para mudar) 

as práticas educativas, é um desafio intelectual estimulante» (Nóvoa, 2007a: 24).  

Sem pretensiosismo, a questão que orientará este trabalho pode dizer-se saída da lógica 

a que Goodson (2007: 71-72) se refere: «as experiências de vida e o ambiente sociocultural 

são obviamente ingredientes-chave da pessoa que somos, do nosso sentido do eu. De acordo 

com o ‘quanto’ investimos o nosso ‘eu’ no nosso ensino, na nossa experiência e no nosso 

ambiente sociocultural, assim concebemos a nossa prática». Não utilizando, no entanto, o 

percurso autobiográfico como fonte de reflexão sobre a ação, deve, contudo, ser claro que a 

questão orientadora do trabalho derivou da experiência profissional. Nesta orientação não é 

alheio o peso da informação recolhida durante os estudos curriculares do mestrado e a elabo-

ração da dissertação, bem como a nova orientação do governo escolar, centrado essencial-

mente na liderança de topo, que tem na figura do diretor o ‘poder’ direto da gestão adminis-

trativa, mas também o papel indireto da liderança nas áreas pedagógica, disciplinar e avaliati-

va dos docentes. 

Para respondermos à questão essencial, que é a tomada da vertente ética da liderança 

como uma variável independente das condições de educação escolar, e às hipóteses de traba-

lho colocadas, faremos uma revisão bibliográfica e uma exemplificação de abordagem prática 

por inquérito. A revisão bibliográfica terá duas vertentes: uma, específica, sobre a liderança, 

as ‘virtudes’ do líder, o perfil ético-moral desejável do líder e já objeto de estudos empíricos 

anteriores; e outra que se estende para temas mais abrangentes ou fundamentadores, como as 

novas problemáticas da responsabilidade ética de cada um, os pressupostos éticos da função 

docente, a questão da educação como projeto, os tipos de abordagem axiológica em educação 

escolar e mesmo os arquétipos da legislação portuguesa sobre os vários líderes’ escolares. Um 

capítulo final retomará alguns destes itens e tentará perspetivar os contornos éticos exigidos a 
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uma escola de futuro ou com futuro. Não dispensará também uma referência a três análises 

específicas sobre o que podem ser os fundamentos de uma educação humanista, constituinte 

do ser homem global e solidário, e a crítica de uma visão individualista dos direitos, apanágio 

de uma cultura hedonista pós-moderna – onde já não é o bem pessoal interiorizado que é per-

seguido, nem sequer o interesse coletivo de uma moral laica, mas acima de tudo o direito a 

fazer tudo o que seja possível, desde que o travão da lei o não considere colidente com os 

direitos dos outros. Na verdade, é no sentido mais profundo que os líderes têm do que implica 

ser pessoa – em si e os outros – que se enquadra a sua ação mais ou menos condicionada, 

atenta ou desinteressada pela dimensão ética da sua liderança. A radicalidade do nosso enfo-

que esbarrará necessariamente com a questão-chave de toda a caracterização ou operatividade 

ético-moral, ou seja: quais os contornos de uma atuação ético-moral cuja aceitação seja ao 

mesmo tempo universalizável e digna dos atributos que, implicitamente, a terminologia im-

plica? Muito do que será afirmado sê-lo-á pela negativa, isto é, teremos informações que ne-

cessitam de uma delimitação conceitual ou serão mesmo objeto de rejeição. 

A quantidade de estudos em que, nos últimos anos, o tema da ética profissional e em-

presarial – e mesmo especificamente no domínio da gestão, da liderança e da supervisão esco-

lar – aparece é enorme. As palavras já citadas de Rego e Cunha (2007: 240) vão claramente 

ao cerne da questão no plano da liderança escolar quando, como vimos na citação anterior, 

estendem o alcance do tema para o «escrutinar o caráter moral do líder», bem como para a 

legitimidade dos valores da visão que esses líderes seguem, apesar de os resultados até se 

apresentarem satisfatórios. E ao abordarem a questão sob a perspetiva de vários autores men-

cionam a “liderança moral”, de Sergiovani; “a liderança como objeto moral” de Fullan; e o 

“plano moral”, de Bolívar (Trigo e Costa, 2008: 577). Num texto muito confuso e com erros 

científicos2, Souza socorre-se do pensamento de Chauí para especificar um pouco o que seja a 

dimensão ético-moral do homem. Diz a autora que é preciso 

Ser capaz de refletir e ter consciência de si e do outro como sujeito ético; ser capaz de 

controlar e orientar sua vontade para decidir entre várias alternativas; ter responsabili-

dade e avaliar os efeitos e consequências de suas ações; ter liberdade para se autodeter-

minar e não ceder aos poderes externos que o queiram manipular (Souza, 2011: 12056). 

Embora não vá ao cerne da questão ética, que é o aperfeiçoamento da pessoa – educanda e 

educadora, como veremos –, esses traços são muito válidos. Mas ao citar Chauí a confusão 

instala-se porque a ética é remetida para o plano do diálogo feito por “seres conscientes, livres 

e responsáveis”. Ora, esse é o sentido e a consequência da vivência ética. A ética, sobretudo 

                                                           
2 A páginas 12056 a autora diz que a Ética a Nicómaco chegou ao século XX pelas mãos de Sartre. 
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no campo educativo, inclui não só os sujeitos educandos e educadores, e suas relações sociais 

formais, mas também os conteúdos, processos, formas de avaliação, aproveitamento das as-

simetrias e reflexão para a melhor decisão e previsão possível de consequências. 

Antes, porém, deste sétimo capítulo, haverá um sexto onde se resumirão os dados reco-

lhidos num inquérito e as análises estatísticas e interpretativas deles decorrentes. O inquérito 

restringe-se aos docentes do Concelho de Vila Verde, de Braga, por sugestão da arguente do 

Projeto de Doutoramento e porque as disponibilidades de tempo, as circunstâncias de elabora-

ção da tese e de manutenção da atividade letiva e a dificuldade de meios logísticos levariam a 

uma amostragem não significativa – ou mesmo não válida – ou até à impossibilidade de ter-

minar esta tarefa e ver frustrado um objetivo pessoal, que também está presente num trabalho 

académico: o reconhecimento público de uma investigação – para além do benefício que a 

formação docente possa trazer aos alunos e à escola com quem e onde se trabalha. A disposi-

ção inicial era de estender a amostra a todo o distrito de Braga, com uma certa convicção de 

que nele poderia estar representado o universo da população docente portuguesa, desde a edu-

cação pré-escolar até ao fim do ensino secundário. A amostra realizada terá, neste aspeto, 

algumas surpresas quando se comparam algumas invariáveis com dados estatísticos gerais 

referentes a esse universo docente da totalidade do país!  

Um quinto capítulo abordará a especificidade do professor como líder e, depois de vá-

rias referências aos tipos e estilos de liderança, centrar-se-á num enunciado amplo das ‘virtu-

des do líder’.  

O sentido mais profundo desse quinto capítulo terá de ser buscado no quarto. Neste, co-

loca-se a questão do papel da educação para a construção de um projeto humano singular. 

Começando por esclarecer os conceitos de projeto de ser e ser projeto, o capítulo aborda al-

gumas perspetivas históricas das finalidades e da legitimidade da educação; e termina com 

uma enunciação relativamente ampla das ‘virtudes pedagógicas’. 

Também com um sentido de fundamentação e enquadramento amplo do tema específico 

deste trabalho aparece o capítulo terceiro. Ao abordarmos a relação entre ética e pessoa, pro-

cura-se uma resposta ao porquê e para quê da ética, e faz-se uma aplicação a alguns itens co-

mo a questão da sustentabilidade ética, as condicionantes deontológicas do professor, os ar-

quétipos axiológicos presentes na legislação portuguesa pós-25 de abril no âmbito educativo 

escolar quanto às exigências sobre os diversos ‘cargos’ exercidos na escola; e como uma es-

pécie de justificação e resposta à crise de valores, aparecem perspetivas de uma axiologia 

educacional e uma visão histórica das ‘virtudes. O propósito destes três capítulos incluírem 

nos seus finais a questão da(s) virtude(s) torna-se mais claro se virmos esses itens em moldes 
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de especificação cada vez maior: das virtudes em geral, das virtudes pedagógicas e das virtu-

des do líder.  

À volta do tema ‘circunstância e paradoxos da escola contemporânea’ do Capítulo II, 

desenvolvem-se aspetos de enquadramento geral, que vão desde as questões de elitismo e 

massificação – determinantes no modo como a escola é encarada pelos alunos e professores – 

ao papel destinado ou exercido pelo “triângulo pedagógico”, aos pressupostos éticos da fun-

ção docente e à legitimidade de educar. 

Como capítulo introdutório, aparecem no Capítulo I aspetos mais formais em torno da 

formulação da questão essencial de partida, dos objetivos e das hipóteses de trabalho. Neste 

particular, será maior a revisão bibliográfica sobre o tema do que a quantidade de hipóteses 

colocadas, exatamente justificada pelo título: “uma questão ou a questão?”. Mas não serão 

deixadas de lado referências breves à metodologia seguida – especificada pormenorizadamen-

te no devido Capítulo VI –, às dificuldades esperadas e aos limites que a amplitude do tema 

tem de implicar. 

Apesar de não ser diretamente abordado qualquer item identificado com o adjetivo de-

ontológico(a), na realidade o trabalho desenvolve muitas das questões que se colocam nessa 

vertente dos professores/educadores, começando pela dimensão essencial que é a ética pensa-

da e realizada – nas relações, na responsabilidade manifestada nas tarefas ou ‘cargos’, no em-

penho quanto à melhoria pessoal e profissional, no bem querer ao liderados e na determinação 

constante de objetivos de melhoria em todos os níveis que a escola possa abarcar. 

Importa ainda expressar alguns esclarecimentos quanto à elaboração e apresentação des-

te trabalho. Sobre a elaboração, é necessário dizer que, para além das diversas fontes consul-

tadas, os seminários e o acompanhamento do orientador tiveram um grande papel. Reconhe-

cendo que outras fontes poderiam ser consultadas, a diversidade das apresentadas parece 

significativa3. E a abordagem dessas fontes é frequentemente acompanhada de comentários 

ou críticas pessoais ou, ainda, de tentativas de extrapolações para o tema central que nos ocu-

pa. O Capítulo VII é um exemplo dessa influência dos seminários curriculares, mas ao mesmo 

tempo também o é da tentativa de questionamento de algumas propostas que nos foram dadas 

a conhecer. Será, portanto, evidente, que um trabalho de hermenêutica esteve presente de mo-

do especial neste último capítulo; mas não pôde ser dispensado no tratamento de toda a revi-

são bibliográfica de que nos servimos – alguma dela rejeitada por manifesta desadequação 

dos conceitos em relação aos títulos que apresentavam; e outra com erros históricos ou con-

                                                           
3 Na profusão das consultas chegaram a ser detetadas alterações muito significativas entre o texto-fonte e refe-

rências, resumos ou mesmo citações sobre ele. 
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ceituais. Um dos exemplos para o segundo caso é a colocação do renascimento no ano 400; e 

para o primeiro é a identificação entre poder e autoridade, com vantagem, inclusive, dada ao 

poder na vertente pedagógica, formativa, ou mesmo ética. Ora, uma questão é, por exemplo, 

‘o poder’ do exemplo na formação ética da pessoa e outra é a ‘autoridade’ com que alguém se 

apresenta como educador – sendo que poder e autoridade são sinónimos nesse caso; mas não 

o serão quando se confronta o poder que tem o diretor de impor determinadas tarefas ou dis-

tribuir professores por turmas com a autoridade funcional, carismática, moral ou ética com 

que o devia fazer: o poder de decidir em última instância sobre a avaliação não implica que 

lhe seja reconhecida autoridade para tal. 

No tocante à apresentação, importará deixar alguns esclarecimentos. Antes de mais, to-

dos os textos citados são apresentados em português e redigidos segundo o Novo Acordo Or-

tográfico. Quando o original não é o português, a tradução é da responsabilidade do autor 

deste trabalho. Depois, se nos textos a citar aparecem falhas ortográficas ou de pontuação, ou 

mesmo de sintaxe, elas são corrigidas para que o texto final seja mais claro e se evitem as 

indicações de norma [sic]. Em terceiro lugar, não é apresentada uma lista inicial de siglas: 

seriam demasiadas para poderem ser retidas facilmente. Por isso, quando são usadas no corpo 

do texto aparecem entre parêntesis imediatamente antecedidas da expressão que resumem. No 

caso de o intervalo no texto entre as duas referências ser superior à página onde uma sigla foi 

indicada, será usada de novo a expressão completa. Há ainda uma referência especial para o 

material de inquérito e o seu tratamento estatístico: para não sobrecarregar o corpo do texto e 

porque o inquérito não pode ser sobrevalorizado em relação aos aspetos de fundamentação 

qualitativa, todos os gráficos e tabelas não especificamente analisados são anexados em su-

porte informático em material distinto do que contém o texto apresentado ao júri. Para a apre-

sentação dos dados recorreu-se em parte ao Excel e o tratamento estatístico do MLQ 

(Multifactor Leadership Questionnaire) foi realizado em Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS-V20). Na análise específica dos tipos de liderança, foram utilizados alguns 

testes estatísticos como o Shapiro-Wilk ou o Kolmogorov-Smirnov; o Levene;  o one-way 

ANOVA ou o Kruskal Wallis; o teste t; o post-hoc Tukey HSD ou o post-hoc Dunn-

Bonferronni. 

O modelo de apresentação é o das normas de estilo indicadas para os trabalhos de dou-

toramento na UTAD. Nos casos omissos ou de difícil interpretação, são seguidas as normas 

APA na 8ª edição. Neste particular estão, de modo especial, os três pontos a substituírem as 

reticências entre parêntesis. Também a notação da transcrição textual é assinalada com « », 

deixando para a indicação de transcrição de terceiros o sinal “ ”; e ficando o sinal ‘ ’ para o 
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realce de algum termo ou expressão dentro do corpo do texto elaborado pelo autor do trabalho 

ou para quando já era usado pelo autor da citação. Para uma economia de espaço, as referên-

cias mencionadas no corpo do texto só indicam até dois autores; com três ou mais, aparece o 

primeiro e a indicação habitual de et al. As indicações finais de referências serão divididas em 

duas partes: as consultadas e citadas; e as consultadas, mas não citadas. Em cada um dos ca-

sos, será feita a divisão em bibliografia, webegrafia e CD.  

Não poderia terminar esta introdução sem uma palavra em relação às dificuldades senti-

das para desenvolver um trabalho destes mantendo as atividades letivas e toda a burocracia 

imposta no atual sistema de ensino escolar básico e secundário; e com um alerta que reforça o 

sentido experiencial da motivação deste trabalho: em muitos colegas – e diretores – nota-se a 

saturação que a tarefa docente e afins impõe, tornando-os menos disponíveis para colabora-

rem num inquérito; e poderíamos dizer que até o sentido de partilha e colaboração está um 

pouco afetado exatamente por esse paradoxo da escola que exige formação contínua e auto-

formação, mas ao mesmo tempo não reconhece o resultado dessa exigência e promove uma 

competitividade contrária a uma aprendizagem e formação colaborativas. Ora, não só no de-

ver deontológico de atualização técnica, científica, didática e pedagógica está parte da com-

ponente moral da docência, mas sobretudo no dever ético de colaboração para o aperfeiçoa-

mento está grande parte da eficácia da escola no processo de aprendizagem e na dimensão 

educativa. E nesse dever está também a marca ética do papel do professor na relação interpa-

res, no contributo para a melhoria da instituição em que trabalha e no papel insubstituível para 

o aperfeiçoamento da dimensão formativa dos alunos. 

Os apoios recebidos fizeram com que, no entanto, se atenuasse essa desilusão mais ‘ini-

cial’ sobre um espírito colaborativo entre professores. E aos colegas e a muitas outras pessoas 

de bem fica aqui genericamente expressa a gratidão do autor. 
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1 

 

Capítulo I 

Uma questão ou a questão? 

A escola democratizada de hoje parece ter chegado ao limite do paradoxo como insti-

tuição educativa: não é desejada como oportunidade de mobilidade social nem produz cida-

dãos mais participativos socialmente e mais autónomos. Corine Lafay (2012: 143) refere-se 

em termos mais dramáticos à situação da escola atual: «a ‘desvalorização’ da instituição [es-

colar] faz-se pela concorrência de finalidades que lhe são atribuídas. A ‘desintegração’ da 

instituição, por certos mecanismos de mercado, tendo por efeito adaptá-la e diversifica-la em 

função da procura social e parental». A escola vê-se confrontada com solicitações e proble-

mas agravados por um amplo leque de crises, onde a crise de valores construtivos da pessoa 

não é a menor. 

Das solicitações, a de educação ou formação torna-se mais premente, para apoio – ou 

mesmo substituição – da instituição familiar. E daí que a dimensão ética do professor e, em 

especial, dos líderes escolares, mereça uma atenção especial. 

O enquadramento atual do trabalho em perspetivas conceituais, sociais, emocionais e re-

lacionais diverge muito do que sucedeu em épocas históricas tanto distantes como recentes. 

Na verdade, se já não aceitamos ideológica e socialmente o trabalho escravo, temos ao mesmo 

tempo consciência de que a escassez de oportunidades de emprego conduz a situações de de-

pendência laboral em que a dignidade humana corre riscos. Por outro lado, à universalização 

da disposição para exercer uma profissão não tem correspondido a oportunidade de realizar 

essa profissão dentro das preferências do trabalhador. Sucede ainda que, mesmo quem 

pode hoje desempenhar uma profissão ‘por gosto’, não dispensa uma remuneração que possi-

bilite a satisfação de outras necessidades para além da ‘realização profissional’. 

Neste contexto de alterações ao nível do campo laboral, a componente de mudança axi-

ológica nas relações sociais deve ser especialmente considerada, sobretudo no âmbito da pro-

fissão docente. E isto por duas razões fundamentais: a primeira, porque a dimensão de solida-

riedade e partilha entre os professores sofreu visivelmente da mesma erosão que afetou todas 

as relações sociais, com expansão de um individualismo egoísta ou mesmo indiferença sobre 

os demais – quando não com o aumento de conflitos, muitos deles oriundos de fontes exterio-

res à escola ou à docência. Referindo-se genericamente à perda pós-modernista de um altru-

ísmo de compromisso vital com os outros, Lipovetsky (1994: 153) caracteriza o altruísmo 
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atual como um ‘altruísmo indolor’, isto é, que está em segundo plano em relação ao eu indivi-

dual e que, quando é feito, é-o com espetáculo, com ‘donativos’ materiais e, sobretudo, em 

relação aos que estão distantes e que, por isso, nos não ‘incomodam’ nem exigem o nosso 

confronto com a necessidade ou a dor alheia. A segunda razão, porque as alterações legislati-

vas referentes ao processo de avaliação dos professores favorecem a competição interpares – 

ou mesmo a concorrência desleal – em vez da competitividade sadia entre escolas, com o de-

senvolvimento de uma atitude colaborativa entre docentes. 

Finalmente, há que ter em consideração a vertente emocional pessoal conjugada com a 

vertente emocional profissional, no contexto da função docente. Na realidade, as dificuldades 

de realização pessoal foram acrescidas numa escola de massas em contexto de crise soci-

al, axiológica, familiar e de perspetivas de vida dos alunos. Novas exigências de resposta 

colocadas aos professores acentuam a necessidade de estes se apetrecharem de melhores 

instrumentos para que a sua ‘satisfação’ profissional continue possível, equilibrando-se a 

componente emotiva afetada pela dificuldade acrescida nas tarefas e relações escolares atu-

ais. Por outro lado, como em qualquer outro contexto deontológico, os profissionais da 

educação têm o dever de atualização científica e pedagógica decorrente da mesma profissão; 

mas esse dever assume uma dimensão maior na profissão docente porque a ela se associa a 

componente educativa ou formativa e porque a responsabilidade do professor se estende para 

além das suas turmas e afeta os interesses da instituição, nomeadamente na componente das 

relações de gestão e liderança. 

As breves referências da introdução apontavam para a preocupação central que motivou 

e orientará este trabalho: a dimensão ética que acompanha e preside às funções de liderança 

escolar, sejam elas de topo ou intermédias. 

Um capítulo introdutório como este esbarra também com um dilema semelhante ao que 

se coloca à educação: tem de servir de guia para o resto do trabalho, mas, ao mesmo tempo, 

já resultou de uma razoável informação que deu origem a um conjunto de itens que constitui-

rão o corpo do texto. Dentro das limitações formais, tentaremos sintetizar a questão e os obje-

tivos deste trabalho. A metodologia merecerá um desenvolvimento mais amplo, pela impor-

tância, mas também pela ‘tradição’ que tem sido criada sobre esta componente dos trabalhos 

académicos.  

1.1. A questão e os objetivos 

 

Situemo-nos, então, nesses pontos introdutórios não só porque a finalidade do trabalho  
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académico assim o exige, mas também porque eles nortearão o desenvolver de todas as sub-

temáticas que constarão dos capítulos seguintes.  

Partimos da experiência e convicção pessoais – esta já confirmada por estudos prévios 

– de que a componente ética da liderança é um fator importante para o exercício da mesma e 

para o sucesso dos objetivos instrutivos e formativos da escola. Partimos também da consta-

tação de grandes mudanças e consequentes complexidades vividas na atual escola de massas 

– cujos problemas não se colocavam numa escola de elites, frequentada por quem a desejava 

e sabia que dela tiraria proveito imediato e não por quem a ela é obrigado, mesmo sem a mí-

nima apetência ou alguma vontade. E partimos também da constatação que essa complexida-

de da escola democrática tanto exigiu mais lideranças intermédias como está a ser atualmente 

objeto de uma centralização de gestão e de poder na pessoa do diretor – donde tanto podem 

resultar maior eficácia e eficiência das escolas no sentido da aprendizagem como resultar 

maiores conflitos entre docentes e liderança de topo, sabendo que o fator maior de sucesso de 

uma escola se encontra na qualidade do corpo docente. A escola é feita pelos professores, 

embora não seja feita para eles – a não ser para se desenvolverem também cada vez mais co-

mo pessoas e nas capacidades exigidas para se sentirem melhor profissionalmente. 

Dentro destes contextos, sobretudo do novo modelo de gestão escolar e da consciência 

da importância de todas as formas de liderança intermédia, poderá ser formulada, então, a 

questão aglutinadora do trabalho: que papel desempenha a dimensão ética dos líderes 

escolares no sentido da eficácia educativa, do clima escolar e da realização 

socioprofissional? 

A radicalidade da questão situa-se no contexto geral da educação e no contexto 

específico da função educativa que a escola é chamada hoje a desempenhar. Acrescentando à 

dimensão ética da educação e da profissão docente os desafios colocados aos professores em 

geral e aos líderes escolares, em especial no âmbito de uma escola de massas, poder-se-á 

tomar esta questão como a grande questão da educação escolar atual – embora não só da edu-

cação escolar! 

O nosso propósito tem ainda um alcance mais longo, dadas as circunstâncias de diversi-

dade do corpo docente atual, dos valores sociais e do dilema em que as alterações de empre-

gabilidade colocaram a escola. Na verdade, o sentido de ‘vocação’ que acompanhava sobretu-

do a função docente (como outras mais sociais, de que são exemplo a medicina e a polícia) 

deixou hoje de ter muita aplicação: é-se professor com uma certa ilusão demasiado cedo per-

dida; é-se professor muitas vezes por acaso ou falta de alternativa profissional; é-se ‘profis-

sional’ do ensino no sentido de perspetiva atípica do trabalho – de que muitos autores falam 
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quando se referem ao trabalho encarada só como forma de ganhar dinheiro e, ocasionalmente, 

algum prestígio; ou é-se mesmo professor com um propósito saudosista e autoritário onde a 

formação dos alunos não tem apoio em correspondência modelar de incentivo, trabalho e dig-

nidade na pessoa do educador. E esse propósito mais longo pode ser formulado deste modo, 

como questão específica de trabalho: até que ponto é possível tomar a dimensão ética das 

lideranças escolares como uma variável independente no processo educativo escolar – 

nele incluindo a aprendizagem técnico-científica e a formação da pessoa? 

É evidente que uma questão destas levanta logo uma objeção de fundo: que contornos 

definem essa ‘variável independente’, dado tratar-se de um domínio axiológico e, por isso, de 

ordem subjetiva ou até relativa? Veremos, como dissemos na introdução ao resumir os conte-

údos dos outros capítulos, que, se tomarmos as ‘virtudes’ no sentido moral, pedagógico e de 

liderança, talvez seja possível encontrar uma constante de atuação ou, pelo menos, de aspira-

ção, que pode definir com bastante clareza esses contornos. E nesse esforço consistirá o es-

sencial deste trabalho. 

1.2. Objetivos e hipóteses de trabalho 

 

Quando se estabelece um objetivo estamos a situar-nos num contexto conceitual duplo: 

por um lado, pretendemos determinar a grande meta a alcançar (objetivo geral) no fim de um 

processo e as metas intermédias (objetivos específicos) que necessariamente terão de ser per-

corridas para levar a bom termo a consecução dessa finalidade almejada; mas, por outro, es-

tamos a situar-nos numa hierarquia de valor processual, operativo ou mesmo pessoal. Isto é: 

ao estabelecer o(s) objetivo(s) para um trabalho académico, por exemplo, o investigador não 

deixa de situar-se também no contexto mais amplo do enquadramento afetivo, para além de 

cognitivo. Precedida por muitas condicionantes, a opção por um tema ou problemática de in-

vestigação pressupõe ainda como prévia a inserção dessa tarefa no contexto. Sendo a realiza-

ção pessoal4 – mesmo através da profissão – a grande fonte de energia colocada ao serviço do 

trabalho académico, este não deixa de poder sofrer limitações – mesmo de alcance e profun-

didade – devidas à superioridade axiológica de outras dimensões da realização pessoal em 

relação ao objetivo da investigação. 

Neste contexto, a referência que se segue aos objetivos limita-se ao âmbito do trabalho 

académico proposto. 

                                                           
4 A componente profissional tem de considerar-se só uma parte da realização pessoal na medida em que, apesar 

de atualmente a profissão constituir talvez a maior vertente de identificação pessoal, o homem é muito mais de 

que um profissional. 
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1.2.1. Objetivos 

O objetivo da investigação é a meta, o fim, que o investigador se propõe atingir com a 

elaboração da pesquisa.  Fortin (1999), citado por Vilelas (2009: 77), centrando-se essencial-

mente num conceito operativo e de ordem empírica, entende que «o objetivo é um enunciado 

declarativo que evidencia as variáveis utilizadas, a população e o assunto da investigação». 

Mas no domínio de um trabalho filosófico ou mesmo numa pedagogia de conceitos também 

se formulam objetivos que, não tratando de uma população e da sua amostra, tratam de deli-

mitações, etapas e sequências lógicas. Ao nível pedagógico, uma dependência demasiado res-

trita da formulação de objetivos – operativos – prende-se com teorias behavioristas de apren-

dizagem. Em qualquer dos casos, estabelecer objetivos(s) é fundamental para a organização e 

eficácia do trabalho a desenvolver, quer se trate de uma área mais empírica ou mais reflexiva. 

Objetivo Geral – O objetivo geral deve refletir a essência do planeamento do problema 

e a ideia expressa no título da tese em investigação. O objetivo geral refere-se a uma visão 

global e abrangente do tema de pesquisa. Segundo Lakatos e Marconi (2003: 219), o objetivo 

geral está ligado a uma visão global e abrangente do tema e relacionado com o conteúdo in-

trínseco dos fenómenos, dos eventos ou das ideias estudadas. Cervo e Bervian (2002: 83) re-

ferem, ainda, que no objetivo geral «procura-se determinar, com clareza e objetividade, o pro-

pósito do estudante com a realização da pesquisa».  

Objetivos específicos ou complementares – Os objetivos específicos são os passos 

que se realizam para chegar ao objetivo geral. Apresentam, de forma pormenorizada, as ações 

que se pretende desenvolver e estabelecem estreita relação com as particularidades relativas à 

temática trabalhada: «a especificação do objetivo de uma pesquisa responde às questões ‘para 

quê?’ e ‘para quem?’» (Lakatos e Marconi, 2003: 218). De acordo com os mesmos autores, os 

objetivos específicos manifestam um caráter mais concreto. A sua função é intermediária e 

instrumental porque auxilia no alcançar do objetivo geral e, ainda, faculta aplicá-lo em 

situações específicas. Para Cervo e Bervian (2002: 83), definir objetivos específicos significa 

aprofundar as intenções expressas nos objetivos gerais, as quais podem ser: mostrar novas 

relações para o mesmo problema e identificar novos aspetos ou utilizar os conhecimentos 

adquiridos para intervir em determinada realidade.  

Obviamente, será do interesse do investigador que os objetivos gerais e específicos 

sejam o mais claros possível. Foi nesta tentativa de identificar objetivos claros para nos 

orientar quanto ao domínio desta nossa investigação  que são propostos os seguintes: 
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Objetivo geral: Avaliar a importância da dimensão ético-moral das lideranças escolares  

para as finalidades pedagógicas, sociais e formativas dos agentes educativos escolares, na 

perspetiva de essa dimensão constituir uma variável independente do processo. 

Objetivos específicos: 

- Clarificar alguns pressupostos e paradoxos da escola massificada contemporânea; 

- Enquadrar a função docente nos contextos da ética e da moral; 

- Distinguir histórica e pedagogicamente a condição e a necessidade educativas; 

- Avaliar o peso da componente ética na perspetiva de superação do mal-estar docente; 

- Especificar a vertente ética da função de líder escolar; 

- Perspetivar um contexto escolar humanista a partir de uma sustentabilidade ética; 

- Confirmar ou infirmar, através de inquérito a docentes do Concelho de Vila Verde 

(Braga), a importância da dimensão ético-moral das lideranças escolares; 

 - Delinear o enquadramento teórico-pragmático de alguns traços de um perfil ético para 

líderes escolares. 

 

1.2.2. Hipóteses de trabalho 

A hipótese de investigação será a formulação de uma resposta prévia e com caráter tem-

porário ou caduco, que o investigador propõe, e que se destina a ser verificada, quando se 

pretende encontrar a solução para um problema ou a resposta para uma questão mais global. 

Um problema pode ter várias hipóteses, que são soluções possíveis para a sua resolução ou 

ramificações possíveis do seu alcance. Se uma hipótese, ao ser verificada, não puder ser com-

provada, isto é, se a explicação não se adequar ao problema, imediatamente teremos de for-

mular outra, mas agora com maior grau de conhecimento do que antes. Neste trabalho, embo-

ra a fundamentação teórica mereça destaque, seguiremos as fontes que se referem essencial-

mente a hipóteses sobre trabalhos empíricos. Segundo Vilelas (2009: 93), 

A hipótese é a técnica mais importante do investigador e a sua função principal é sugerir 

novas experiências ou novas observações, para realçar o valor da ferramenta metodoló-

gica. Uma hipótese pode sugerir diferentes observações e análises da realidade, que po-

dem ser muito úteis para detetar novos fenómenos. 

 

Os autores Polit e Hungler (1988, cit. Vilelas, 2009: 93-94) referem que uma hipótese deve 

reunir um conjunto de características básicas, nomeadamente: 

- uma clara concetualização, que permita identificar sem dúvidas cada um dos termos 

que compõem o enunciado; 

 - a existência de referentes empíricos, que possibilitem encontrar factos concretos sobre 

os quais se poderá aceitar ou rejeitar;  

- uma especificação  clara  das condições em que pode submeter-se a comprovação; 
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- a precisão das relações dos conceitos que usualmente se empregam no campo do co-

nhecimento sobre o que versa.  

 

É fundamental que a hipótese seja convenientemente formulada e, segundo Wood e Ha-

ber (2001, cit. Vilelas, 2009: 94), os elementos essenciais para formular uma hipótese são: 

 

- O enunciado de relações: as hipóteses enunciam-no no presente sob a forma declarati-

va e descrevem as relações entre duas ou mais variáveis. A relação descrita pode ser 

de causalidade (a variável independente X causa mudança na variável dependente Y) 

ou de associação (a variável X1 está ligada à variável X2, numa determinada popula-

ção).  

- O sentido da relação: este sentido é expresso através dos termos: mais que, maior que, 

diferente de, ligado a, etc.  

- A verificabilidade: uma hipótese deve conter variáveis que sejam observáveis, mensu-

ráveis e possíveis de serem analisadas. 

- A consistência teórica: a hipótese deve estar relacionada com a fundamentação teórica 

e com os resultados esperados da investigação. 

- A plausibilidade: a hipótese deve ser plausível, ou seja, pertinente em relação ao fe-

nómeno estudado. 

 

Como sucede em todo o domínio das ciências humanas, este modelo de aproximação 

científica sofre alguma adaptação num estudo de Ciências da Educação, e especialmente 

quando o contexto é de axiologia e a metodologia não é, nem poderia ser, essencialmente 

quantitativa. Isto implica que, na análise das variáveis abordadas no inquérito, cujo tratamento 

tem dimensões também quantitativas, sejam formuladas hipóteses a confirmar ou infirmar 

pelos elementos recolhidos nessa forma de abordagem da nossa questão essencial. E também 

não impede que nesta introdução sejam formuladas quatro hipóteses de orientação para o con-

junto da argumentação desenvolvida. 

A dimensão ética do homem é intrínseca à própria constituição do ser homem na medi-

da em que ‘realizar-se’ implica desenvolver as potencialidades de ser homem partindo da con-

servação da vida e com a finalidade de realizar uma vida digna. O distintivo da ética é o aper-

feiçoamento dos modos de ser homem. Esses modos realizam-se na dimensão moral vivida no 

concreto dos tempos e das sociedades. Não sendo a dimensão moral da atividade humana a 

única que deve ser considerada de forma explícita ou implícita, o certo é que nela se congre-

gam ou ganham fundamento outras dimensões, como a práxica, a valorativa, a reflexiva, a 

poética e a educativa (Maia, 2011: 37-40). A ética, como teoria fundamentadora da moral, não 

é realizável enquanto princípio; mas é vivível enquanto moral. E, então, na dimensão educati-

va é vivida de modo especial a vertente ética do homem, isto é, é explicitado o grau de reali-

zação humana: porque revela o grau de educação atingido, como educado; e porque revela o 

grau de abertura à educação, como educando. O autor antes referido (2011: 39-40) define essa 

dimensão educativa como a tradução da «. . . necessidade e vontade de cada homem ser se-

guido na prossecução de um ideal; e o contributo por si despendido para que esse ideal possa 
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ser abraçado por outros». Daqui ressalta uma espécie de identificação do ideal educativo com 

o ideal ético, na medida em que a dimensão ética do homem produz e é produto aperfeiçoado 

(d)a educação, sendo a dimensão educativa uma disposição inalienável5 de espalhar aos outros 

um ideal de ser homem considerado melhor. 

Se os professores encarnam a responsabilidade maior de educadores, pelo menos no 

sentido formal, as lideranças escolares representarão ainda uma dimensão mais formal de ser 

professor e educador e, portanto, de maior exigência ética e moral. 

Considerada na linguagem vulgar como um travão, uma limitação ou mesmo uma pri-

são relativamente às ‘disposições’ naturais do homem, a moral não deixa de apresentar um 

valor de segurança para as relações sociais. Nesse sentido, ao enquadrarmos a atividade do-

cente e de liderança escolar no âmbito da moral, pensamos que o comportamento dos outros 

aproveitará do respeito pelo normativo moral. Se a essa expectativa acrescentarmos a compo-

nente ética de ideal de aperfeiçoamento, teremos fundamentada a convicção de que há diver-

sas vantagens no condicionamento das atitudes e comportamentos dos líderes escolares pela 

dimensão ética e moral da ontologia e da deontologia dos profissionais de educação, especi-

almente dos líderes escolares. 

É neste contexto teórico que são formuladas quatro hipóteses de trabalho para corpori-

zar a resposta à questão previamente colocada. Como em toda a ciência, mesmo na mais 

‘objetiva’ ou quantificável possível, também aqui a questão e as hipóteses podem ser afetadas 

por condicionantes psicológicas que orientam a investigação mais para uns domínios do que 

para outros. Mas essa influência não invalidará a lógica da relação procurada entre a dimensão 

ética da disposição e a dimensão moral da ação. O pressuposto de uma determinada ‘opinião’ 

de partida, motivada pela experiência profissional, social e humana condicionará, portanto, a 

seleção das hipóteses de trabalho; mas elas não deixarão de ser encaradas como interrogações 

a que se procurará dar resposta de confirmação ou infirmação – no todo ou em parte. E, desse 

modo, as quatro hipóteses podem ser assim enunciadas: 

1. Haverá uma relação proveitosa entre a preocupação por uma atuação moralmente cor-

reta dos líderes e a qualidade e produtividade da relação pedagógica e interprofissional. 

2. O nível dos padrões ético-morais de uma escola, especialmente representados nos lí-

deres escolares, influenciará a eficácia e a eficiência da instituição. 

                                                           
5 Estamos a falar do homem no conceito restrito dos seres humanos que apresentam capacidade psico-

neurológica de responsabilidade e responsabilização, isto é, de consciência da autoria dos seus atos como vo-

luntários. 
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3. A exigência ética representada e personificada pelos líderes escolares afetará o aper-

feiçoamento profissional e a realização pessoal dos professores. 

4. A apreciação das lideranças escolares por parte dos professores permite aprofundar a 

convicção de que o agir ético das lideranças é uma constante ou invariável inseparável da efi-

cácia instrutiva e formativa da escola. 

Será normal, e evidente, que as respostas se processarão de forma integrada num con-

texto de fundamentação teórica nos apoios de revisão bibliográfica e de auscultação de opini-

ões recolhidas no âmbito de um inquérito; e que a todas as limitações possíveis do estudo se 

juntará a complexidade do tema, de modo que as respostas terão de ser inferidas dessa com-

plexidade de aspetos analisados, nomeadamente na crítica do alcance a atribuir a alguns itens 

de um ‘desejável’ perfil ético dos líderes escolares. 

 

1.3. Metodologia 

 

Quando pretendemos encontrar a solução para um problema ou diversificação de uma 

perspetiva hipotética e não temos informações para solucioná-lo ou desenvolvê-la realizamos 

uma pesquisa. Essa pesquisa ou investigação deverá ser operacionalizada através de técnicas, 

processos ou métodos, o mais rigorosos e sistemáticos possível e que deverão ser do amplo 

conhecimento do investigador. Assim, para Gil (2008: 26) a pesquisa tem um caráter pragmá-

tico, é um «processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objeti-

vo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de pro-

cedimentos científicos». Vilelas (2009: 43), citando Sampieri et al. (2003), refere que quando 

se fala em metodologia de investigação se faz referência às fases e aos procedimentos que se 

seguem numa investigação, designando-se modelos concretos de trabalho para serem aplica-

dos a uma disciplina ou especialidade; faz-se também referência aos procedimentos e reco-

mendações que se transmitem ao estudante, no percurso da sua formação curricular em estu-

dos superiores. O objetivo do método será determinar as regras da investigação com vista à 

prova das ‘verdades científicas’, colocadas previamente como hipóteses de explicação, e en-

globa o estudo dos meios pelos quais se entendem todos os fenómenos e se ordenam os co-

nhecimentos. O mesmo autor (Gil, 2009: 39) afirma que o conhecimento é sempre sobre algo, 

de alguma coisa, que pode ser uma abstração de um número, uma proposição lógica ou um 

fenómeno material. E, ainda seguindo o pensamento de Sampieri et al. (2003), Vilelas (2009: 

39) entende que o que é conhecido é denominado objeto de conhecimento. É uma operação 

fundamental a relação que se estabelece entre o investigador e o objeto de estudo, em virtude 
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de aquele se vincular à realidade, permitindo assim conhecê-la. O autor considera que não 

concebe a existência de um conhecimento linearmente objetivo, mas que este é o produto de 

homens concretos, de uma cultura e de uma época. O progresso científico comprova a altera-

ção desse ‘produto cultural’ que é a ciência; e a epistemologia filosófica defende não só a 

dependência do investigador de condições subjetivas, mas também a necessidade de nunca 

considerar um determinado ‘saber’ como um produto acabado e, muito menos, como única 

explicação possível. 

Para que um conhecimento possa ser considerado científico é preciso determinar o 

método que permitiu chegar a esse conhecimento, isto é, identificando as operações mentais e 

as técnicas válidas que possibilitaram a verificação das hipóteses de explicação previamente 

colocadas. Segundo Gil (1999, cit. Vilelas, 2009: 47), o método será um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos usados para se obter o conhecimento; e, no entender de 

Quivy e Campenhoudt (2008: 25), «os métodos não são mais do que formalizações 

particulares do procedimento, percursos diferentes concebidos para estarem adaptados aos 

fenómenos ou domínios estudados». Os mesmos autores lembram ainda que, para cada 

investigação, os métodos devem ser escolhidos e utilizados com flexibilidade, em função dos 

seus objetivos próprios, do seu modelo de análise e das suas hipóteses, não existindo, por 

conseguinte, um método ideal que seja superior a todos os outros. De qualquer modo, um 

método tem o seu modelo constituinte. Bunge (1980, cit. Vilelas, 2009: 47) afirma que 

o método é a teoria da investigação que alcança os objetos de maneira científica. Esse 

método é composto pelas seguintes etapas: formulação do problema, colocação precisa 

do problema, procura de conhecimentos ou de instrumentos relevantes acerca do pro-

blema, tentativa de solução do problema com auxílio dos meios identificados, produção 

de novos dados empíricos, obtenção de uma solução, investigação das consequências da 

solução obtida, comprovação da solução e correção das hipóteses, teorias, procedimen-

tos ou dados empregues na obtenção da solução correta. 

   

Existem dois grandes tipos de estudo: os bibliográficos e os estudos de campo, que são 

função do tipo de dados recolhidos para fazer investigação. Becker (1997, cit. Vilelas, 2009: 

102) refere que nos estudos de campo os dados denominados primários (de primeira mão, 

provenientes dos próprios órgãos oficiais ou particulares que realizaram as observações – 

fontes estatísticas, fotografias, gravações, imprensa falada, desenhos, pinturas, canções, 

objetos de arte, folclore – obtêm-se de uma forma direta na natureza, através do trabalho do 

pesquisador e da sua equipa; e, ao invés, nos estudos bibliográficos os dados são denominados 

como secundários (bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, publicações avul-

sas e imprensa escrita), pois foram obtidos por outros e assim aparecem elaborados e proces-

sados de acordo com os interesses de quem os obteve e manipulou inicialmente. A diferença 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        19 
 

entre estes dois estudos é principalmente instrumental, ajustada à metodologia necessária para 

o desenvolvimento dos mesmos, mas não se intromete na determinação do caráter científico 

da investigação e não invalida a imprescindível interação entre a teoria e os dados (Vilelas, 

2009: 103).  

A presente investigação, dado que se baseia muito em pesquisa bibliográfica e análise 

documental, tem características de um estudo bibliográfico, na linha do que diz Vilelas (2009: 

123-124): 

Os estudos bibliográficos são elaborados a partir de material já publicado, constituído 

principalmente por livros, artigos de periódicos e, atualmente, de material disponibiliza-

do na Internet . . . O estudo bibliográfico também é indispensável quando elaboramos 

estudos históricos; não há outro modo, em geral, de nos inteirarmos dos factos passados 

senão apelando a uma grande proporção de dados secundários. 

 

Podendo levantar-se a questão das ‘fontes’ no sentido de se questionar a fiabilidade da infor-

mação contida, convém, no entanto, dizer que, pelo contexto, coerência interna e alguns mo-

dos de controlo, não será muito benéfica uma suspeita global – como a aceitação acrítica glo-

bal. Num trabalho académico a questão maior coloca-se na utilização das fontes ‘em segunda 

mão’: a fonte inicial pode ter sofrido de desvio contextual. Mas como o trabalho académico 

requer uma abordagem crítica, salvaguarda-se o risco anterior compensando-o com a concor-

dância ou discordância fundamentadas – na perspetiva do tema em causa, já que não se trata 

de um estudo exegético ou de determinação da fiabilidade do que o texto consultado possa 

apresentar, mas do aproveitamento de um ‘dito’ para confirmar ou infirmar o que queremos 

demonstrar ou para desencadear a nossa crítica. Possíveis incongruências dessas fontes em 

segunda mão podem e devem ser detetadas também através de uma preocupação hermenêuti-

ca, que não estará ausente, como já referimos, num trabalho destes. 

  

1.3.1. Metodologia quantitativa/qualitativa 

Os estudos quantitativos requerem o uso de recursos e técnicas estatísticas, como a per-

centagem, a média, a moda, a mediana, o desvio padrão e a análise de regressão, entre outros, 

para quantificar as opiniões, informações, assertividades, dúvidas, convicções, etc.; e estas 

poderem ser classificadas e analisadas de modo a ser possível recolher dominâncias ou cons-

tâncias de respostas que possam ser explicadas por relações internas às mesmas ou por refe-

renciais de contexto. A técnica mais usual de recolha de dados é o questionário, composto por 

questões fechadas, previamente estabelecidas e codificadas, sendo possível generalizar os 

resultados da pesquisa a populações maiores – desde que a amostra seja representativa, como 

resume Vilelas (2009: 103-105): 
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Os estudos quantitativos admitem que tudo pode ser quantificável, isto é, que é 

possível traduzir em números as opiniões e as informações para, em seguida, pode-

rem ser classificadas e analisadas . .  . visam a apresentação e a manipulação numérica 

de observações com vista à descrição e à explicação do fenómeno sobre o qual re-

caem as observações . . . A técnica mais comum de recolha de dados nos métodos quanti-

tativos é o questionário, composto por questões fechadas previamente estabelecidas e co-

dificadas, o que torna a recolha e o processamento dos dados muito mais simplificada e 

rápida.  

 

As metodologias quantitativas são mais apropriadas quando os objetivos da investiga-

ção implicam a descoberta de generalizações que expliquem a realidade no sentido de a predi-

zer e controlar; e estão associadas a um raciocínio de natureza dedutiva em que se parte de 

uma dada teoria, procurando-se a confirmação ou infirmação de hipóteses com base nos dados 

que são recolhidos. O método dedutivo, de acordo com o entendimento clássico, é o método 

que parte do geral e, a seguir, desce ao particular. A partir de princípios, leis ou teorias consi-

deradas verdadeiras e indiscutíveis, prediz-se a ocorrência de casos particulares com base na 

lógica. «Parte de princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis e possibilita che-

gar a conclusões de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica» – 

diz Gil (2008: 9). Exige da parte do investigador uma manipulação e controlo das variáveis de 

modo a procurar eliminar os efeitos de variáveis estranhas ao objeto de estudo. A ênfase é 

colocada nas relações causais entre variáveis e não sobre os processos. Por análise lógica, é 

ainda possível descobrir coerências ou incoerências internas ao conjunto das respostas reco-

lhidas na amostra de modo a poderem tirar-se algumas conclusões ou a sugerirem-se novas 

hipóteses de aprofundamento do estudo. Se o que nos propomos estudar quantitativamente é 

algo não demonstrado antes, ao confirmarmos um número significativo de vezes a hipótese de 

partida, usamos o processo lógico indutivo para formular a lei geral do fenómeno comprova-

do. 

Os estudos qualitativos são descritivos; o investigador é considerado o instrumento cha-

ve; não requerem o uso de métodos e técnicas estatísticas; o ambiente natural onde os aconte-

cimentos se situam é a fonte direta de recolha de dados e estes são analisados indutivamente, 

isto é, a interpretação dos fenómenos e a atribuição de significados são básicas no processo de 

pesquisa qualitativa6. As técnicas de recolha de dados mais correntes são a observação, a en-

trevista em profundidade e a entrevista de grupo, segundo o já referido Vilelas (2009: 105-

109): 

                                                           
6 Não sendo dispensada a intuição na formulação das hipóteses para o progresso científico, ela parece mais de-

pendente da experiência pessoal diária quando se trata da problemática educativa. E assim se pode explicar a 

opção por uma área específica do saber pedagógico. 
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Os estudos qualitativos consideram que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do su-

jeito, que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenómenos e a atri-

buição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa . . . Uma boa 

pesquisa qualitativa exige pesquisadores muito bem treinados em todas as etapas do mé-

todo. 

 

Para Bell (2004: 20), os  

 
investigadores que adotam uma perspetiva qualitativa estão mais interessados em com-

preender as perceções individuais do mundo. Procuram compreensão em vez de análise 

estatística. Duvidam da existência de factos “sociais” e põem em questão a abordagem 

“científica” quando se trata de estudar seres humanos. Contudo, há momentos em que 

os investigadores qualitativos recorrem a técnicas quantitativas, e vice-versa. 

.  
As metodologias qualitativas estão associadas a um raciocínio de natureza indutiva, em que se 

parte da observação para a teoria, procurando, assim, com base em análises abertas, descobrir 

processos explicativos dos fenómenos em estudo. A fonte direta dos dados é o ambiente natu-

ral em que o investigador é uma figura central, e interessando-se mais pelos processos do que 

pelos resultados, mediante uma metodologia de interpretação que visa a descoberta das expli-

cações subjacentes aos fenómenos. A metodologia qualitativa está centrada na forma como o 

ser humano interpreta e atribui significado à sua realidade, distanciando-se de uma abordagem 

do comportamento humano que tem como objetivo encontrar factos e causas para os mesmos. 

Segundo as palavras de Bodgan e Biklen (1994:194), o investigador qualitativo, na realização 

de estudos, encontra muitas vezes dados quantitativos. O mesmo autor refere que «os dados 

quantitativos podem ter utilizações convencionais em investigação qualitativa» e «são muitas 

vezes incluídos na escrita qualitativa sob forma de estatística descritiva».  

 Os métodos qualitativos são tão rigorosos como os quantitativos, pois qualquer método 

exige um conjunto de normas e condutas que possibilitem controlar as componentes subjeti-

vas da interpretação. Como referem Minayo e Sanches (1993: 247), «do ponto de vista epis-

temológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica do que a outra . . . uma pesquisa, 

por ser quantitativa, não se torna ‘objetiva’ e ‘melhor’ . . . ». São abordagens com característi-

cas bem distintas, mas ambas situadas dentro do mesmo método científico – ou, pelo menos, 

preocupação de cientificidade. Além do mais, se a ‘objetividade’ quantitativa não dispensa a 

interpretação ‘subjetiva’, também a subjetividade de informação da qualitativa requer um ri-

gor lógico, de extensão e de profundidade que deve ser realçado. 

 

1.3.2. Metodologia a usar nesta investigação 

Nesta investigação, a metodologia é de natureza mista, isto é, quantitativa e qualitativa, 

considerando que: usamos métodos qualitativos na pesquisa bibliográfica e análise docu-
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mental7, e algumas referências autorreflexivas e hétero-reflexivas sobre a prática pedagógica; 

e quantitativa, porque também recorremos ao uso de um inquérito por questionário aos pro-

fessores, que assenta no uso do método estatístico para efeito da definição da amostra, reco-

lha, tratamento e apresentação dos dados colhidos. Assim, utiliza-se uma metodologia mista, 

abrangendo uma dimensão qualitativa de feição essencialmente descritiva e reflexiva, e outra 

quantitativa, que representará uma mais-valia para a investigação pela dimensão de ‘verifica-

bilidade’ que essas respostas podem representar em relação aos enquadramentos lógico-

conceituais desenvolvidos qualitativamente. A dimensão claramente mais qualitativa deste 

trabalho não impedirá que a componente quantitativa se apresente para mais do que 

demonstrar a capacidade do autor para uma abordagem tão ampla em que a extensão da 

amostra e a representatividade da mesma possam aparecer com um alcance não possível de 

realização nas circunstâncias de tempo e de recursos financeiros que tal tarefa exigiria: esta 

componente será também aproveitada não só pelos seus dados objetivos, mas também como 

pretexto para uma reflexão fundamentadora da perspetiva sob que se pretende encarar a ques-

tão de base inicialmente colocada. Também a limitação da população estudada não impedirá, 

como já foi sugerido na introdução, que a amostra muito significativa sobre ela não possa ter 

grandes coincidências com outros estudos mais amplos, e mesmo com dados estatísticos na-

cionais. 

Assim, como instrumentos de recolha de dados, é utilizado o inquérito por questioná-

rio. Sobre esses dados será realizada uma análise de conteúdo, nomeadamente nas – poucas – 

questões abertas e para a revisão bibliográfica. Antecipadamente convém esclarecer que a 

apresentação dos dados recolhidos e a sua interpretação serão feitas em simultâneo, sobretudo 

para não alongar demasiado o corpo do trabalho. 

Para a pesquisa bibliográfica, a utilização de fichas de leitura, que facilitam a organiza-

ção das informações obtidas, é um meio importante, que exige sejam seguidas as seguintes 

etapas: escolha do tema; levantamento bibliográfico preliminar; formulação do problema; 

elaboração do plano provisório do assunto; busca das fontes; leitura do material selecionado; 

realização de fichas de leitura; organização lógica do assunto e redação do texto final. Como 

se torna claro, a elaboração de um plano provisório e a busca de fontes não seguem um pro-

cesso linear. Isto é, se um possível plano orienta a recolha de fontes, as novidades que estas 

apresentam vão refletir-se na alteração do plano inicial. O mesmo sucede no inquérito: as 

perguntas consideradas necessárias previamente vão ser acrescentadas ou corrigidas de acor-

                                                           
7 Não podemos negar também que a observação direta, na qualidade de agente educativo, tem (teve) o seu papel 

– como sucede na seleção do tema deste trabalho. 
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do com a aferição do mesmo. Essencial numa investigação é a abertura a novas possibilida-

des e orientações – que, no entanto, terá de ser controlada de modo a que não haja um desvio 

do tema, mas antes os possíveis aproveitamentos para uma visão mais ampla e mais profunda 

do que o julgado necessário ou até considerado possível inicialmente. 

A leitura de bibliografia acerca do tema mostra-se fundamental, pois, tal como refere 

Bell (2004: 83), «qualquer investigação, seja qual for a sua dimensão, implica a leitura do 

que outras pessoas já escreveram sobre a área do seu interesse, recolha de informações que 

fundamentem ou refutem os seus argumentos e redações das suas conclusões». Na perspetiva 

de Quivy e Campenhoudt (2008: 51), em qualquer estudo é  

indispensável tomar conhecimento de um mínimo de trabalhos de referência sobre o 

mesmo tema ou, de um modo geral, sobre problemáticas que lhe estão ligadas. Seria 

ao mesmo tempo absurdo e presunçoso acreditar que podemos pura e simplesmente 

passar sem esses contributos, como se estivéssemos em condições de reinventar tudo 

por nós próprios.  

 

O equilíbrio entre revelar conhecimento destes dados e as propostas exigidas coloca o inves-

tigador numa situação que exige grande ponderação, sobretudo quando o trabalho obriga a 

uma ‘visão diferente’ ou à colocação de uma questão ‘original’. 

O inquérito por questionário, como refere Sousa (2009: 204), compreende «uma técnica 

de investigação em que se interroga por escrito uma série de sujeitos, tendo como objetivo 

conhecer as suas opiniões, atitudes, predisposições, sentimentos, interesses, expectativas, ex-

periências pessoais, etc.». Ele será dirigido aos sujeitos da nossa amostra, isto é, a professo-

res, avaliando as variáveis sociodemográficas, as variáveis dependentes e as independen-

tes8. O mesmo autor (2009: 182) afirma que 

 

a construção de um instrumento de medida para investigação em educação requer 

um árduo e moroso trabalho de construção, para conseguir a sua garantia, para o vali-

dar, para o tornar fiável e reduzir os seus erros de medida. É preferível, sempre que 

possível, utilizar instrumentos já existentes. 

 

Como se torna lógico, a especificidade de cada investigação obriga a adaptações de in-

quéritos existentes para a finalidade que se propõe atingir. Por isso, neste trabalho, foram uti-

lizadas muitas fontes como sugestão de questões a colocar9. Salvo o inquérito MLQ, usado 

para os tipos de liderança transformacional, transacional e laissez-faire, todas as outras ques-

tões têm formulação pessoal. Foram estas questões que mereceram uma atenção especial 

aquando da aferição do inquérito. Convém aqui referir uma outra razão para que fossem for-

                                                           
8 Tomada a dimensão ética no exercício da liderança escolar como variável dependente, o que se pretenderá é 

que ela assuma a dimensão de independente no que se refere aos objetivos propostos neste trabalho. 
9 Barracho e Martins (2010:139) relatam a utilização do MLQ em contexto escolar e em Portugal por Castanhei-

ra e Costa (2007) e Bento (2008). 
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muladas novas questões: algumas têm um valor simplesmente confirmativo ou infirmativo da 

coerência das respostas dadas.  

A abertura do investigador às orientações dos resultados conseguidos tem de ser uma 

atitude de princípio, não só na vertente de idoneidade intelectual, mas também da dimensão 

deontológica. E, por isso, o rigor na validação dos inquéritos foi extremamente respeitado. 

Mas a ingenuidade da investigação num tema tão ‘sensível’ como este e num meio relativa-

mente restrito socialmente não pode ir ao ponto de se considerar que todas as respostas têm 

uma fidelidade absoluta, nomeadamente quando se trata de ‘opiniões’ de liderados sobre líde-

res e dos líderes sobre o seu próprio trabalho – independentemente de questões de sinceridade 

ou não, calculada racionalmente para o efeito da imagem pretendida. 

A importância dada à análise dos tipos de liderança transformacional, transacional e lai-

ssez-faire é significativa de duas preocupações: primeira, porque, indiretamente, serve de con-

firmação ou infirmação de outras questões do inquérito; e, segunda – e mais importante –, 

porque as atitudes exigidas ou reveladas por cada uma dessas lideranças expressam uma dis-

posição ética quanto à consideração pelos liderados, aos objetivos a alcançar com os mesmos 

e à perspetiva de solidariedade e compromisso pessoais que os líderes assumem no desempe-

nho da liderança que exercem. Nessa atuação concreta está expressa a vivência de uma dispo-

sição ética e de uma prática moral que tenderá ou não para a disponibilidade da ação em bene-

fício do liderado respeitado como pessoa em aperfeiçoamento ou encarado como instrumento 

de satisfação dos objetivos do líder – que podem não ser os mais éticos necessários e exigí-

veis. 

A interpretação dos dados procura ultrapassar a mera correlação das informações coli-

gidas. Por isso, embora os elementos quantitativos estejam presentes – para revelar a capaci-

dade de abordagem do método e o rigor do tratamento –, as inferências qualitativas merecerão 

uma atenção também muito cuidada, embora com os limites que dificilmente serão ultrapas-

sados, exatamente pela sua dimensão qualitativa. 
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Capítulo II 

Circunstâncias e paradoxos da escola contemporânea 

 

O início deste capítulo poderia ser feito com uma lista de queixas dos encarregados de 

educação, dos alunos, dos professores e até dos representantes dos setores profissionais da 

sociedade. E essa lista representaria, em síntese, que ninguém está contente com a escola que 

tem. A resposta a esse descontentamento era dada, até há umas décadas – quando ter um di-

ploma escolar era certificado de ascensão social e de melhoria de condições económicas – em 

duas posições antagónicas, pelo menos aparentemente: ou porque se era incompetente ou por-

que se era pobre. Mas a resposta de hoje é mais complexa, apesar das queixas se repetirem e, 

sobretudo, de a questão social e económica se agravar porque ser pobre ou ser incompetente 

já não é resposta que responsabilize cada aluno em particular: a escola está acessível a todos e 

foram montadas estratégias para o sucesso de todos. Só que esse sucesso escolar, numa escola 

de massas, é acusado de ter pouca qualidade; e mesmo os que compensam – por esforço su-

plementar, por apoios fora da instituição ou por potencialidades pessoais acima da média – 

essa mediania de um currículo para todos esbarram com o mercado de trabalho reduzido ou 

com recompensas insatisfatórias em termos sociais e económicos. 

Mas o início deste capítulo pode ser feito pelo espanto de atualidade que três livros ‘ve-

lhinhos’ causam nos dias de hoje: um é Modifiquemos a escola, de Lobrot et al., e cuja tradu-

ção portuguesa é anterior a 197410. Outro tem o título original de 1963 e não tem data da 2ª 

edição em português – Professores, para quê?, de Georges Gusdorf –, mas  é anterior a 78; e 

o terceiro, da autoria de Georges Bastin, aparece em português com o título Hecatombe esco-

lar, datado de 1976. Quarenta e mais anos depois, uma análise à nossa escola não pode passar 

de lado a tantos reparos. E o último autor referido (Bastin, 1976: 190) termina, antes das con-

clusões formais da obra, com um apelo: «Desejaríamos que não fosse minado o moral de um 

corpo docente que deu ao mundo muitos forjadores de almas e tantos homens de grande cora-

ção» – escreve o autor, depois de muitas críticas anteriores a certas formas de ser professor, 

mas reconhecendo que ainda havia muitos deles capazes de desempenhar a sua tarefa de mo-

do a promoverem o desenvolvimento global do aluno presente e de o ajudar a perspetivar o 

futuro. 

                                                           
10 Na obra não aparece referência à data nem da tradução nem do original francês; mas o proprietário do exem-

plar consultado tem assinalada a sua aquisição em 1974. 
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Antes de mais, talvez o maior paradoxo da escola contemporânea seja mesmo a sua 

desvalorização, comparada com o aumento do tempo nela passado e do número dos seus uten-

tes, em grande medida por razões internas – como considera Gusdorf –, mas também por ra-

zões externas: sobrecarregada com tarefas que os encarregados de educação alijam, não po-

dem ou não têm capacidade para cumprir, a escola não consegue dar as respostas todas; apoi-

ada num corpo docente que nem sempre teve, ou tem, o ensino como primeira opção profis-

sional, a escola não merece o compromisso que a especificidade de ser professor exige; e en-

quadrada num clima de recusa de tarefas penosas, através de uma moral demasiado subjetiva 

e sem referenciais seguros, a escola não consegue formar cidadãos empenhados e muito me-

nos pessoas cujo sentido de liberdade compreenda os grandes valores humanistas – sociais e 

pessoais. 

Acrescem ainda mais duas circunstâncias que tornam mais complexa e paradoxal a fun-

ção da escola e dos educadores: a primeira deriva do sentido da própria educação. Consideram 

Boavida e Amado (2006: 159) que a educação tem em vista três dimensões: a hominização, a 

sociabilização e a personalização – sem esquecer, dizemos nós, a aprendizagem. E os mesmos 

autores já se tinham referido a essa complexidade nestes termos: «. . . a complexidade do pro-

cesso aumenta quando constatamos que a Educação  também tem como objetivo criar capaci-

dades, no educando, de modo a que ele não só interiorize a cultura mas a transforme, a desen-

volva e a acrescente. . . » (Boavida e Amado: 2006, 153). Daí deriva uma contradição mais 

profunda que podemos dizer assentar em confusões de conceitos ou mesmo preconceitos 

ideológicos, como veremos a propósito de ‘elite e massificação’. Os autores antes referidos 

reconhecem que «em Educação, a dialética indivíduo-sociedade-cultura é um facto permanen-

te, o que confere tanta dignidade e relevo ao percurso individual como à história coletiva» 

(Boavida e Amado: 2006, 153); mas sabemos que ao longo da história cada elemento desse 

trinómio pesou de modo diverso na relação entre educando e educador, entre educando e sa-

ber e entre educador e saber, como também veremos na devida altura. E esse trinómio, visto 

numa perspetiva de confusão de conceitos ou de preconceitos ideológicos, conduziu também 

a um dos maiores paradoxos da escola contemporânea – que, não sendo novo, se agravou pelo 

aumento das exigências sociais colocadas à escola e a cada um dos educandos. Na verdade, 

sempre o modelo de escola organizado em classes, sobretudo em termos obrigatórios e com 

grande número de alunos, se deparou com o paradoxo do ensino igual para todos e o objetivo 
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ideal de desenvolvimento pessoal de cada um. Mas a escola de hoje debate-se com a necessi-

dade de conjugar uma escola massificada11 e a formação de elites. 

Do conteúdo deste primeiro capítulo constarão ainda dois temas relevantes, que têm a 

ver com a identidade dos educadores e os pressupostos éticos da sua função. Na verdade, co-

mo em qualquer profissão, mas sobretudo nos profissionais da educação, a responsabilização 

pela ação não é simétrica: o profissional tem mais responsabilidade do que os não profissio-

nais e não pode escudar-se na desresponsabilização geral – a que muitas vezes se chama cria-

tividade, tolerância, ou mesmo liberdade – para não responder o mais completamente possível 

à sua complexa tarefa. Arno Stern (s/d: 173-197 e, sobretudo, 184-197) alude a essa falsa li-

berdade a propósito de um tema aparentemente simples que é a ‘liberdade’ de expressão artís-

tica. Por outro lado, e em consequência, a relação entre a identidade pessoal e a sociabilização 

e entre a identidade docente e legitimidade de educar são temas incontornáveis no contexto 

desses paradoxos da escola contemporânea – como foram e serão, certamente, de toda a edu-

cação escolar ou mesmo de toda a educação. 

2.1. Elite e massificação 

 

É importante, por consequência, começar por definir o que se entende por elite e massi-

ficação ao nível do ensino e da educação escolar, bem como criticar os pressupostos de iguali-

tarismo – e não de liberdade – que frequentemente são usados e que estão na base de muitas 

decisões atitudinais escolares, ministeriais, legislativas e mesmo antropofilosóficas. Entende-

mos por educação de elite o mesmo que educação para a excelência ou para o desenvolvimen-

to maior possível de cada pessoa – no caso específico do aluno – nas suas diversas potenciali-

dades. Pelos considerandos anteriores e futuros, veremos que essa finalidade inclui em maior 

exigência os docentes na sua função educativa e de ensino. De modo que falar de elite não 

significa uma seleção pré-escola onde fatores socioculturais, económicos, religiosos ou outros 

– que não sejam a incapacidade total para se desenvolver – impeçam alguém de frequentar a 

escola; mas antes falar de um objetivo de enobrecimento das capacidades diversas do ser pes-

soa.  

E no conceito de massificação incluímos o aspeto positivo de abertura da escola a todos 

os possíveis de aproveitarem dela e o aspeto negativo de homogeneizar tudo, desde os conte-

údos aos métodos, desde a organização aos critérios de avaliação e desde a desvalorização da 

                                                           
11 Preferimos o termo massificada em detrimento de escola de massas, exatamente porque a questão está na mas-

sificação de conteúdos, métodos, horários – ou até turmas – e não tanto o facto de haver muitos alunos na esco-

la. 
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diferença construtiva até à desvalorização da função docente e da escola. De modo que o 

objetivo da educação em geral e da educação escolar em particular é a formação de elites, 

partindo de uma base o mais ampla possível – que, no limite, é toda a sociedade. Isto é, não se 

pode abdicar da procura do desenvolvimento máximo possível nem de o procurar no conjunto 

da sociedade. Daí que não se possa confundir educação de elite com elites para a educação; 

nem confundir democratização do ensino com diplomas para todos, sem exigência de quali-

dade, ou de correspondência desses diplomas com uma correspondência de conteúdos de 

aprendizagem (e desenvolvimento pessoal e social?). No primeiro caso, estava em jogo a pró-

pria liberdade humana – a que muitos não tinham acesso por não poderem servir-se de um dos 

meios de libertação que é a escola; e no segundo caso estava um logro da educação, que é 

também uma questão ética de respeito pela dignificação da pessoa, neste caso, educanda. De 

imediato, são apresentadas duas perspetivas que vão no sentido contrário ao que frequente-

mente é realizado na prática e difundido teoricamente por muitos profissionais e teóricos da 

educação. Mas adiante abordaremos essa relação nefasta para o processo educativo que tem 

como consequência a não aprendizagem ou mesmo a não ‘formação’ do aluno e justifica indi-

retamente a ‘desresponsabilização’ do professor. 

No âmbito de um seminário realizado como trabalho prático de relatório de mestrado, 

Dias (2012: 113) refere-se à questão da avaliação neste contexto de escola massificada e de 

elite e escreve:  

A história da educação dá-nos alguns exemplos mais simples dessas alterações: o saber 

conservador transmitido pelo mestre é substituído pela disposição para aprender con-

forme o interesse do aluno; o professor que impunha o castigo e o medo penaliza-se 

agora a si mesmo se não consegue motivar o aluno; e os currículos que selecionavam os 

mais capazes são agora objeto de equivalência por outros alternativos para originarem 

uma igualdade de diploma. 

E depois de uma breve resenha etimológica do termo avaliar, acaba por analisar «os pressu-

postos e as implicações de avaliar pessoas», onde refere: «Em resumo: a avaliação pedagógi-

ca, isto é, a que se destina a estimular o aperfeiçoamento e a corrigir os desvios do mesmo, é 

uma necessidade cujo fim coincidirá com o da própria educação, ou seja, com a auto motiva-

ção para manter o processo de apetência pela perfeição» (Dias, 2012: 117). 

A segunda perspetiva é retirada de Silva e Lima (2011: 132), que opina claramente so-

bre o controverso tema das turmas homogéneas ou heterogéneas. Enquadrada na temática das 

medidas para aumentar o sucesso dos alunos, justificam os autores a posição de um diretor e 

de um conselho pedagógico de uma escola secundária para formar turmas homogéneas:  

Se eu tiver turmas homogéneas em termos de aprendizagem, eu vou implementar ritmos 

mais adequados com a generalidade de todos os alunos. Numa turma heterogénea, tenho 
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2/3 muito bons, tenho um grupo de alunos médios e 2/3 também muito fracos. Quem ti-

ra benefício numa turma heterogénea são os alunos médios. O professor não poderá le-

cionar a um ritmo de forma a satisfazer as condições dos bons alunos porque os outros 

ficam todos para trás, mas também se der as aulas de acordo com os muito fracos, os 

médios e os bons também perdem muita dessa aprendizagem. Portanto, o que nós temos 

a certeza é que se tivermos turmas homogéneas vamos conseguir implementar nessas 

turmas ritmos adequados. 

 

E acrescentam que as aulas de substituição foram eliminadas, sendo ocupado o tempo a ajudar 

os alunos a fazer trabalhos de casa. 

Sabemos que a heterogeneidade do grupo tem também vantagens: permite não só uma 

diversidade de relacionamento e de informação, mas também um sentido de integração social 

na diversidade – contando que os menos ‘favorecidos’ beneficiam do apoio dos mais ‘favore-

cidos’, desde que estes tenham já um sentido de solidariedade relativamente bem desenvolvi-

do. Mas é esta mesma diversidade que justifica e ‘obriga’ que sejam desenvolvidas ao máxi-

mo as potencialidades de todos esses elementos diversos do grupo ‘educando’ da escola mas-

sificada. E, por isso, a adaptação metodológica, didática, temporal e programática de cada 

grupo de educandos permite que o desenvolvimento se processe de modo mais eficaz e, ao 

mesmo tempo, que não sejam perdidas oportunidades de aperfeiçoamento quer pelos grupos 

menos desenvolvidos quer pelos mais desenvolvidos, fruto de condições a que a escola é 

alheia e cuja superação de limites é chamada a conseguir – tanto dos mais como dos menos 

desenvolvidos. A escola não é tudo na formação da pessoa, nem sequer no ensino; mas repre-

senta uma das maiores oportunidades, se bem aproveitada, que a sociedade põe à disposição 

dos mais vulneráveis socialmente para se integrarem melhor e dos mais favorecidos social-

mente para cuidarem de si, sabendo que há outros que precisarão de mais apoio do que eles. 

Oficialmente, a lei portuguesa não permite discriminação social ou de aproveitamento 

escolar na constituição das turmas. Mas essa discriminação faz-se sub-repticiamente e de for-

ma mais prejudicial – se não mais traumática, por depender de processos não explícitos – a 

longo prazo quando se consideram alguns como ‘mais aptos para a via profissional’ ou ‘me-

nos propensos para estudos mais aprofundados’. E o alcance desta segregação aparentemente 

democrática é nefasto nos próprios professores, que se sentem desobrigados, pela alegada 

incapacidade de muitos alunos, a desenvolverem estratégias de autoestima e de sucesso esco-

lar ou, quando o facto da segregação já está consumado, a partirem do pressuposto de que 

estão a trabalhar com alunos cujas potencialidades de progresso estão esgotadas e, assim, des-

responsabilizam-se eles mesmos de procurar novas estratégias para alcançarem patamares 

superiores de aprendizagem – mesmo nas áreas específicas em que esses alunos ‘menos dota-

dos’ foram colocados. E esta atitude estende-se à sua própria formação como ensinantes e 
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educadores12. Também não é grande ajuda ao processo o estabelecimento oficial de currículos 

‘mínimos’ ou ‘alternativos’ com diplomas escolares iguais ou ‘equivalentes’. Mas esta ques-

tão já remeteria para uma reformulação da LBSE ou da sua interpretação, ou mesmo para uma 

pseudodemocracia do legislador, que não assume teoricamente uma posição quanto ao fenó-

meno do insucesso escolar e, sobretudo, do insucesso social – que não são sinónimos. 

Podemos terminar com as palavras de Godinho (1974: 16) a propósito da escola de 

massas. Depois de falar de uma escola destinada só à formação intelectual de alguns, escreve 

o autor: 

Será preciso esperar pelo liberalismo e pelo industrialismo para que se difunda a conce-

ção de escola como preparação de massas para a vida, ao serviço, portanto, dos que te-

rão de trabalhar para a ganhar – e ao serviço da prodigiosa aventura que transforma o 

meio natural em meio técnico, isto é, construído, fabricado pelos homens. A uma geo-

grafia que em boa parte condiciona os grupos humanos sucede uma geografia humana, 

quer dizer, em que a paisagem é predominantemente aperfeiçoada pelo trabalho dos 

homens. 

 

E as palavras permitem-nos fazer três comentários: o primeiro, para realçar mesmo a impor-

tância da orientação profissional que possa ser dada ao percurso escolar do aluno – que deve-

ria poder voltar à escola quando, na profissão, visse necessidade de novas aprendizagens. O 

segundo, para relembrar que qualquer profissional de qualquer área precisa de uma formação 

cívica que inclua não só o ‘saber estar’ no meio em que vive, mas também o sentido coletivo 

e global do seu trabalho – pelo que questões como as da ecologia, do predomínio da dimensão 

material, da legitimidade de certas medidas ou produções, etc., não lhe podem ser estranhas. 

E, terceiro, antes de ser profissional, o homem é pessoa; e antes de ser adulto é criança e ado-

lescente, cuja vida na escola é vida e não mera preparação para a vida, ou mesmo um hiato na 

existência pessoal. Qualquer uma destas observações implica a consideração da dimensão 

ética do ensino, da aprendizagem e da educação, donde se retira que, na formação escolar, os 

mais responsáveis pela legislação ou liderança não podem deixar de ter presente a repercussão 

ética que qualquer decisão ou medida possa vir a ter no presente e no futuro da pessoa edu-

canda – e, por extensão, na sociedade a que ela pertence ou na humanização de que ela parti-

lha e também é responsável. 

                                                           
12 Torna-se evidente que a dimensão carismática do líder escolar não o dispensa de uma responsabilidade forma-

tiva no domínio ético-moral: pela sua função e exemplaridade inerente, pelo caráter formativo da instituição 

que lidera e pela própria exigência de ser pessoa. No âmbito deste trabalho não foi incluída a educação em va-

lores éticos; mas ela pressupõe-se presente. Há também hoje estudos que apontam para a conjugação de uma 

vertente formativa racionalizada com uma vertente de inteligência emocional, que ajuda a perceber melhor os 

contornos de uma adesão a valores sem ser pelo árduo caminho da simples reflexão ou pela conceção otimista 

da subjetiva tendência para aderir ao que pareça ser o bem. De qualquer modo, a reflexão sobre as normas mo-

rais é um passo indispensável para a determinação de princípios éticos e para gerar a disposição de superar prá-

ticas morais –  tantas vezes rotineiras – através de novas exigências éticas. 
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2.2. Três peças em competição ou interação?  

 

Se fechassem todas as escolas – ou simplesmente se pensarmos nos povos, situações ou 

épocas históricas em que a ‘nossa’ escola liberal ou a escola tutorial não existiam –, continua-

ria a haver educação. Não haveria era uma educação escolar e um ensino que permitem a 

transmissão mais ampla e mais rápida de uma cultura estabelecida ou – o que alguns conside-

ram ainda mais importante – a aquisição da disposição para alterar essa cultura, acrescentan-

do-a ou mesmo alterando os conteúdos por inibição dos existentes. Isto não invalida a opinião 

interessante de Rebelo (2009: 33): “Indivíduos que vivam em sociedades cujos modos e sis-

temas de ensino e aprendizagem sejam mais longos e complexos têm mais probabilidades de 

encontrar neles dificuldades do que os que vivem em sociedades onde aqueles são mais curtos 

e mais simples” – apesar de termos de reconhecer que o insucesso escolar resulta não só do 

sistema, como afirma de seguida o autor, mas de outras variáveis. O que também é verdade é 

que nas sociedades ‘modernas’ a falta de escolarização pode conduzir a uma marginalização 

social maior do que nas sociedades ‘arcaicas’. 

Pelo menos desde Tertuliano que a escola, no mundo ocidental, adquiriu uma importân-

cia relevante como fator de progresso técnico e científico, bem-estar pessoal e coletivo e con-

dição de autonomia e estatuto social. Talvez seja mesmo a falta de eficácia da escola de hoje 

para a mobilidade social que tenha causado mais danos na sua imagem e na consideração que 

cada um dos participantes nela e a sociedade em geral lhe atribuem. A escola chegou mesmo a 

ser tomada – sinceramente ou não – como condição de igualdade e, em consequência, de li-

berdade humana. Assim foi com a escola estatal tanto do renascimento carolíngio13 como das 

revoluções socialistas; assim foi com a escola estatal pós revolução francesa; e assim foi com 

as escolas republicanas. 

Mas diz Jean Houssaye (2010) que na verdade o que marca a distinção da escola em re-

lação a outra qualquer forma de transmissão cultural é a transgressão que ela produz no tocan-

te a essa transmissão – que não deixa de ser constitutiva do ser escola. Isto é, a escola ‘modi-

fica’ a cultura e não se limita a transmiti-la intocada e intocável. Numa abordagem anterior 

(2001) o mesmo autor colocava de modo mais estático a relação entre os três elementos que 

interagem diretamente na escola e que, segundo o mesmo, podem ser encarados como compe-

titivos pela relevância específica: o aluno, o saber e o professor. Essa visão permitia ao autor 

situar historicamente a predominância de um dos elementos sobre os outros dois e considerar 

                                                           
13 Entende-se aqui esta igualdade de oportunidade de aprendizagem dos leigos em relação aos que se destinavam 

a clérigos ou frades. 
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um terceiro como o menos importante – que ele designa como o ‘lugar do morto’. Assim, no 

modelo mais tradicional de escola dominava o professor e a componente ensino do aluno; 

quando se privilegia a relação saber-aluno, é na aprendizagem que se insiste, secundarizando 

o professor; e quando os conteúdos em si caem para segundo plano e é a relação professor-

aluno que se salienta, presume-se que se consegue melhor efeito formativo. Talvez por isso o 

mesmo texto de 2010 venha a falar antes de uma transmissão escolar como uma passarela, 

como distância absoluta e como transgressão, mas sem excluir nenhum dos elementos nesta 

terceira visão. 

Não pode, no entanto, descontextualizar-se a escola, o ensino, a aprendizagem e a edu-

cação. Mesmo que a intenção de Lebrun (2008) fosse essencialmente a questão das compo-

nentes da aprendizagem, ele obriga-nos a estar atentos à diversidade de intervenientes que 

circundam esse triângulo pedagógico de Houssaye. Maia (2012: 76) representa essa relação 

dinâmica de Lebrun associando os cinco vértices do seu pentágono aos três do triângulo pe-

dagógico de Houssaye. A autora simboliza essa conjugação na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1 – O triângulo pedagógico de Jean Houssaye e as componentes da aprendizagem de Lebrun.  
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da motivação (sua e dos outros) e da interação com o meio; e o saber não dispensa de modo 
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professor também deve ter e fazer chegar ao aluno. 
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Já é um lugar comum dizer-se que à escola se levantam hoje questões que eram impensáveis 

em décadas passadas, sobretudo anteriores a meados do século XX – apesar da perspetiva 

transgressora que Jean Houssaye (2010: 82) vê na instituição escola e na relação ensino-

aprendizagem. A escola enfrenta hoje a vastidão de conteúdos a transmitir rapidamente, o 

referido desinteresse pela não ‘utilidade’ social ou para a mobilidade, a descaracterização da 

‘profissionalização’ docente e o predomínio generalizado de uma atitude hedonista que relega 

o trabalho ou o difícil de alcançar para o domínio moral do que não é bom e para o domínio 

ético do que não interessa à condição humana. A Figura 2 procura dar-nos uma visão das di-

versas condicionantes que enquadram a ação do homem atual, nomeadamente na perspetiva 

do educador. Nela podemos encontrar os três ‘parceiros’ da vivência humana: o mundo que 

nos rodeia, a vivência ocorrida e a relação estabelecida. E, ao mesmo tempo, salientam-se as 

grandes contradições com que a sociedade se confronta e que são especialmente sentidos pelo 

educador sob a forma de ‘faltas’: de referenciais certos, incentivos credíveis e ideais válidos. 

E isto porque toda a sociedade vive um ambiente de perda de identidade ou de marginalidade 

extrema e valoriza o efémero, a subjetividade inconsequente e o descartável. Como já vimos, 

uma atitude hedonista transforma os grandes ideais que não são levados à prática por exigirem 

esforço ou sacrifício. E daí que sintamos uma profunda crise de valores onde o empenho pes-

soal e o benefício dos outros estejam presentes. Para o professor, que pretende conjugar os 

melhores valores do passado com os ideais mais válidos para o futuro, o presente não se lhe 

apresenta nem seguro nem motivador. A interrogação no título da figura pretende expressar 

esse dilema. E, então, porque este trabalho se situa especificamente no âmbito do que os pro-

fessores podem e devem fazer na escola com o sentido pessoal e coletivo de melhoria, vamos 

centrar-nos mais especificamente no seu papel. Não se desresponsabilizam alunos e sociedade 

em geral da tarefa educativa; mas atribui-se aos professores, sobretudo na função de liderança, 

uma responsabilidade na tarefa de educar que não pode ser assumida com mais responsabili-

dade ou mesmo competência por mais ninguém. E não estamos só a falar de ensinar, mas 

também do educar em si mesmo, isto é, do que no ponto 3.2. veremos como uma condição de 

ser pessoa. Se bem que a Constituição Portuguesa (e de grande parte dos países) reconheça 

aos pais a responsabilidade14 de educar, o já referido Rebelo (2009: 35) enumera pelo menos 

três obstáculos ao exercício dessa função: alguns pais não têm formação escolar suficiente; 

outros têm-na, mas não dispõem de tempo para tal; e outros consideram que a vida de casa 

tem ocupações e objetivos diferentes dos da escola. 

                                                           
14 Será igual responsabilidade e capacidade? 
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Figura 2 – O homem situado: contextos e condicionantes educativas de uma sociedade 

pós-moderna (Fonte: Ação de formação Mitos, identidade e liberdade em 

educação, do Centro de Formação Luís António Verney). 
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Comecemos por uma citação que Christopher Day (2001: 15) faz do relatório de 1989 

da OCDE sobre educação, logo no início do primeiro capítulo da obra em causa: 

Os professores estão no centro do processo educativo. Quanto maior for a importância 

atribuída à educação como um todo – seja com vista à transmissão cultural, à coesão e 

justiça sociais, ou ao desenvolvimento dos recursos humanos, tão críticos nas economi-

as modernas e baseadas na tecnologia – maior deverá ser a prioridade concedida aos 

professores responsáveis por essa mesma educação. 

E dos dez princípios por ele enunciados sobre a importância dos professores o primeiro é lo-

go: “Os professores constituem o maior trunfo da escola. Estão na interface entre a transmis-

são do conhecimento, das destrezas e dos valores . . .” (Day, 2001: 16). A obra em causa 

aborda a questão essencial do que se pode designar como a formação contínua dos professores 

nos novos contextos em que o seu ‘profissionalismo’ se exerce e dentro dos novos paradigmas 

de uma escola democrática internamente e aberta externamente a um escrutínio mais amplo da 

sociedade – incluindo de uma sociedade globalizada. Em diversas citações de diversos auto-

res, Day resume muitas das exigências colocadas a essa formação docente na perspetiva tripla 

do interesse para o processo de ensino-aprendizagem, para o ambiente e valorização da insti-

tuição e até para a própria realização de cada professor. Mas há uma das citações (de Hargra-

ves, 1997) que nos deve merecer – no contexto do nosso trabalho – uma atenção especial: 

Um bom ensino não depende apenas do facto de ser ou não eficiente, de se desenvolve-

rem competências, de se dominarem determinadas técnicas ou de se possuir o tipo de 

conhecimento adequado. Um bom ensino também implica um trabalho emocional. Está 

imbuído de prazer, paixão, criatividade, desafio e alegria. . . Trata-se … de uma voca-

ção apaixonada. . . os efeitos da reforma educativa muitas vezes colocam o conheci-

mento acima da afetividade como prioridade para melhoria do sistema. Daqui resulta a 

falta de atenção para com as pessoas, as coisas e até mesmo para com as ideias… (Day, 

2001: 23-24). 

Não se podendo dizer que a componente conhecimento tenha merecido nas reformas 

contemporâneas em Portugal uma atenção especial e construtiva, o certo é que grande parte 

do mal-estar docente advém dessa falta de atenção à pessoa do educador e à perspetivação do 

mesmo como funcionário que cumpre um programa e que precisa de um grande controlo atra-

vés de inúmeros procedimentos burocráticos, que lhe roubam tempo de preparação científico-

pedagógica-didática e tempo para a dimensão não ‘profissional’ da sua existência. Sendo cer-

to que a vida particular e social dos professores também se complexificou nas últimas déca-

das, a atenção dos governos e das lideranças de topo das escolas tem ainda mais impacto na 

determinação do empenho e qualidade do serviço prestado pelos docentes nas diversas verten-

tes em que são chamados a intervir – sem contar com a especificidade humanista que deve 
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caracterizar cada professor, com responsabilidade institucional mais ou menos elevada, e que 

o implica em diversas situações vivenciais de alunos, em particular de ordem económica, fa-

miliar, sanitária, de capacidades ou mesmo de aparência física e estética. 

Retomemos, no entanto, a questão essencial deste subtítulo, mas introduzamos-lhe a 

vertente de liderança que, por um lado, se torna inerente ao professor no esquema de Houssa-

ye e que, por outro, aplicada ao contexto do esquema de Lebrun, depende essencialmente des-

se professor e, sobretudo, do que assumiu funções de liderança de nível intermédio ou superi-

or. 

Colocar, portanto, o professor no ‘lugar do morto’ merece de Maia (2012:76) o seguinte 

comentário: “. . . aqui é que a contradição ou impossibilidade se introduz e se manifesta a 

necessidade de revisão e do papel direto do professor e indireto da escola, juntando saber, 

aprendizagem e educação”. Na verdade, se não todas, mas pelo menos grande parte das con-

dicionantes que afetam a relação/aluno/saber podem ser controladas – minimizadas ou maxi-

mizadas – pelo contexto da escola criado por uma liderança humanista ou ética em que a 

perspicácia, o saber, o sentido de diálogo construtivo e o respeito profundo pela pessoa se 

coloquem ao serviço da melhoria pessoal e coletiva. Embora compreendendo o contexto em 

que é escrito e dentro de um quadro de instrução elementar acessível a uma grande massa de 

analfabetos, não tem sentido as palavras de Paulo Freire (1974) citadas em epígrafe de Pascal 

e Bertram (1999: 7): “agora já ninguém educa ninguém, como tão-pouco ninguém se educa a 

si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. E não têm senti-

do sobretudo por três razões: primeiro, mesmo em educação e não na mera instrução há al-

guém que educa outrem porque a dimensão educativa de estender aos outros o ideal de ser 

homem é natural ao ser humano. Aqui teria sentido argumentar com a assimetria cultural ou 

mesmo ético-moral que é natural ao homem pela idade, pela história de vida, pelas oportuni-

dades – ou não – de desenvolvimento, etc. E essa assimetria de mais valor é que é condição 

do que chamaremos legitimidade ética de educar. A segunda razão: porque a educação não é 

mediatizada pelo mundo, mas pelas outras pessoas. A educação pressupõe relação interpesso-

al. Daí que já Gaston Mialaret reconhecia que a televisão, os jornais – ou a atual internet – 

não educam; podem, sim, informar ou instruir. E não há relação educativa nos meios de co-

municação social, como não o há na relação com o polícia ou o juiz porque não é possível 

essa inter-relação ou interinfluência: no primeiro caso eu não posso responder ao noticiado; e 

no segundo eu não consigo alterar a decisão, legal, a que sou sujeito. A terceira razão: porque 

o esforço pessoal de se aperfeiçoar é condição possível e necessária de ser pessoa. E, assim 

sendo, Paulo Freire diz que é preciso estar em comunhão; mas temos de acrescentar que essa 
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comunhão tem de incluir a promoção do aperfeiçoamento. Neste sentido, é do ser pessoa ou 

ser humano com qualidades estimáveis postas ao serviço da escola que deriva a autoridade 

dos líderes e donde pode vir a influência benéfica para o ensino, a aprendizagem e o desen-

volvimento do ser pessoa de cada elemento da instituição escolar e de um organismo particu-

lar. 

Não é, assim, neutro, nem muito menos inócuo, o modo como as lideranças são exerci-

das no contexto da escola e do seu objetivo ético de desenvolvimento humano pessoal e cole-

tivo. 

2.3. Profissionalidade, identidade docente e desresponsabilização educativa 

No contexto da temática deste primeiro capítulo, talvez seja este subtítulo o que mais 

explicita os anteriores e justifica os seguintes. Bastava-nos citar algumas das palavras de Reis 

Monteiro (2005) na introdução da sua obra, a propósito da dificuldade em definir profissiona-

lidade na área educativa. Para além de uma razão mais formal e facilmente detetada, que é a 

menor autonomia15 que o professor tem em relação a outros ‘profissionais’ como médicos e 

advogados, diz o autor, em resumo, que «. . . a assimetria entre quem é e quem não é profis-

sional é aparentemente menor»; que a competência não se reduz a uma praxis, mas que assen-

ta numa «. . . constelação de qualidades, valores, saberes e competências»; e que, agudizando 

mais o paradoxo, «são profissões que, em razão destas dificuldades, são tentadas pelas apa-

rências de profissionalidade, redutora da sua complexidade e responsabilidade» (Reis Montei-

ro, 2005: 7-8). Faltaria ainda referir que a obstaculização dos vários governos à constituição 

de uma ordem de professores será um dos grandes motivos para que os professores tendam 

para satisfazer requisitos formais da profissão reduzindo o esforço na vertente mais específica 

da sua preparação didática, metodológica, técnico-científica e até socio-pessoal. Na verdade, 

parece poder afirmar-se que aumentou significativamente a formação formal inicial ou contí-

nua dos professores; mas a sobrecarga burocrática imposta – embora não como única razão – 

impediu que o seu aproveitamento no ensino e na aprendizagem – e mesmo na formação glo-

bal da pessoa dos alunos – pudesse ter uma expectável correspondência. Há, com certeza, 

motivos de ordem sociológica, axiológica e até psicológica que levam as sociedades muito 

                                                           
15 Aqui o conceito de autonomia é entendido como dimensão deontológica de direito a decidir sem qualquer 

dependência que não sejam os critérios científicos e éticos aplicáveis à solução de um problema. Porque, se 

entendermos autonomia como a não presença do ‘patrão’ no local de trabalho, ela é grande. De qualquer modo, 

na vertente de coordenada de ética, isto é, como dever que um ‘profissional’ tem de permitir ao seu usuário ou 

beneficiário escolher quem considere melhor para lhe resolver um problema, em educação isso não acontece: 

os alunos e os encarregados de educação não escolhem os professores para si ou para os seus educandos – a 

não ser indiretamente, no ensino privado. 
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escolarizadas a não serem menos violentas e a não serem mais respeitadoras da própria digni-

dade pessoal e alheia. Mas esse papel é exigido à educação escolar, onde o sucesso não tem 

sido conseguido: individualismo competitivo, desrespeito pela dignidade própria e alheia, 

comportamentos de risco, relativização axiológica e desinteresse pelo aperfeiçoamento inte-

grado e sustentável parecem marcar os paradoxos da escola contemporânea e serem uma boa 

ocasião para justificar a desresponsabilização docente16.  

Esta profissionalidade não deixa, no entanto, de exigir um certo enquadramento organi-

zacional que os movimentos sindicais pretendem fazer, sobretudo no pós 25 de abril, em Por-

tugal. Mas também a tradição de autonomia, no sentido de trabalho solitário de cada professor 

dentro da sua sala de aula e com as suas turmas, não é favorável sequer a um movimento as-

sociacionista. De modo que, muitas vezes, a profissionalidade docente se reduz a tentar cum-

prir os programas impostos pela tutela e a cumprir as formalidades burocráticas cujo aumento 

tem sido exorbitante e nitidamente ineficaz17. 

Torna-se, assim, evidente que existe um ‘clima’ propício à desresponsabilização docen-

te. Mesmo na conceção geral de escola e da sua função, bem como, e sobretudo, na perceção 

que dela se faz em relação à mobilidade social ou só à integração no trabalho – condição in-

dispensável da autonomia pessoal –, parece lógico que o diploma se superiorizou à qualidade 

exigida e que a preparação e a disposição para o desempenho de um trabalho mais ou menos 

penoso, ou simplesmente persistente, não parecem fazer parte dos hábitos escolares. 

Na sequência (ou na origem?!) pode estar a identidade docente. Há estudos atuais que 

mostram duas realidades: professores que escolheram conscientemente ou ‘vocacionalmente’ 

sê-lo deixariam hoje a profissão por não poderem exercê-la conforme consideram ser mais 

próprio e mais útil aos alunos e à sociedade; e outros confessam que ser professor não era a 

sua finalidade profissional prioritária, mas foi um recurso de sobrevivência. Ora, como já 

vimos nas afirmações de Reis Monteiro (2005), a profissão docente exige um leque de quali-

                                                           
16 Ou será que esses sinais de insucesso derivam da desresponsabilização docente como um corpo de 

‘profissionais’ que não atua no devido sentido e com a necessária estruturação ideológica e pragmática? Na 

verdade, na mesma escola assiste-se a comportamentos muito diversos entre turmas onde, por vezes, a única 

diferença está em alguns dos docentes das mesmas. A psicologia ensina que cada um tende a ‘corresponder’ à 

expectativa que os outros formam de nós. Se à falta dessa elevada expectativa juntarmos a falta de empenho e 

qualidade docente – às vezes sob a capa teórica de certos modelos de liderança ou mesmo de professor –, então 

teremos os elementos suficientes para criar uma turma desinteressada ou até perturbadora do ambiente escolar. 
17 Pode considerar-se exemplar o exame de acesso ao 8º escalão remuneratório exigido aos professores, há três 

décadas: se fossem bem sucedidos, continuavam a ‘dar as aulas’ ganhando um pouco mais; mas se não 

aprovassem no exame, continuavam a ‘dar as aulas’, ganhando o mesmo. Isto é: nem era rigorosamente 

avaliado o trabalho do professor que subia de escalão, nem remediada a incapacidade do que não ‘passava’. 

Mas os ‘complementos de formação’ para educadores de infância e professores do 1º ciclo, bem como os atuais 

parâmetros de avaliação docente – ou mesmo o processo em geral – também aqui se incluem. Atualmente, uma 

avaliação negativa tem consequências, que podem ser graves; e uma avaliação de excelente mantém o docente 

a ‘ganhar’ o mesmo – porque acima da avaliação estão a cotas de remuneração.   
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dades nem sempre fáceis de adquirir e as dificuldades que se apresentam favorecem uma apa-

rente profissionalidade sem grande atenção ao profissionalismo que a devia caracterizar. Es-

sas exigências derivam, antes de mais, do que será a dimensão ética da profissão, abordada no 

ponto seguinte (2.3.1.). 

O que podem ser condições para essa desresponsabilização é amplamente abordado por 

Jesus et al. (1996: 51-64) sob o título “Uma abordagem socio-política do mal-estar docente”. 

Claro que o corpo do artigo não podia deixar de referir também condições de ordem cultural e 

axiológica. Os autores referem-se à massificação, à escola imposta como dever e não como 

um direito para ascensão social, ao enquadramento nos novos meios de informação e ao des-

fasamento dos programas; mas também à «. . . grande alteração que ocorreu no plano dos va-

lores sociais» (p. 54). E nesta alteração está a passagem de apreço pelos valores economicistas 

em detrimento dos valores humanistas e intelectuais; mas com a valoração económica da do-

cência dá-se a desvalorização social da profissão – concluem os autores. Com um sentido 

muito otimista – e desresponsabilizando assim em parte os professores pelo seu próprio mal-

estar e ineficácia da escola na aprendizagem e na educação –, um dos autores caracteriza «. . . 

o professor como uma pessoa condenada a desempenhar mal o seu trabalho18» (p. 50). E o 

motivo é dado pela metáfora de um ator que, sem aviso, vê mudar o cenário consonante com a 

peça que representava. Mais crítico aparece Maia (1995: 47), que distingue três significados 

para a crise da educação num sentido mais restrito do que a necessidade e condição de mu-

dança: «. . .  reconhecer a perda de estabilidade e analisá-la de modo histórico-científico; di-

agnosticar os sinais de dinamismo e retirar motivos de esperança; ou encobrir uma dimensão 

pessoal de desorientação com uma visão catastrófica do presente que encobre os defeitos do 

nosso passado ou nos desresponsabiliza da construção do futuro». De modo que o autor é 

mais pessimista do que os autores antes referidos, na medida em que considera que 

 . . . salientam-se os contornos de uma crise para encobrir a responsabilidade pessoal na 

criação de um dinamismo equilibrado e construtivo na mudança necessária. E daí que, 

para além da perda da estabilidade dos valores tradicionais, apareçam sinais de falta de 

esperança e, sobretudo, fugas ao compromisso sobre o futuro, com a consequente perda 

de identidade presente (pp. 47-48). 

 

Muitos professores reduzem o novo “compromisso” que se lhes exige a uma boa relação 

com os alunos, confundida – considera Estrela (2010: 58-59), referindo-se a uma citação de 

Day – com eficácia; e essa confusão é feita em detrimento desta e em proveito da auto-estima 

                                                           
18 Não confundir esta opinião com a inquestionável verdade de que o bom professor é aquele que trabalha para 

que o seu fim chegue rapidamente. Isto é, o bom professor é aquele que mais rapidamente é dispensado pelos 

alunos – que já aprenderam o que tinham a aprender e irão ter com outro que os acompanhe em novas 

aprendizagens. 
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dos professores – considera a mesma autora. E não deixa de ser uma interessante perspetiva 

sobre a identidade docente e o risco de desresponsabilização o reparo da mesma autora acerca 

do que ela considera «dilemas éticos» com que o professor tem de se enfrentar na sua quali-

dade de docente, de funcionário do Ministério, de pessoa, de membro de organizações, do 

posicionamento ideológico, etc. (Estrela, 2010: 89-95). 

Mas no tocante a uma relação mais direta da profissionalidade com a desresponsabiliza-

ção convirá acrescentar mais algumas observações. Para além da já referida ‘imposição’ da 

escola em vez de ser encarada como um bem desejado, podemos ainda considerar: primeiro, a 

falta de qualidade dos alunos encobre facilmente a falta de preparação dos docentes; e o ciclo 

torna-se vicioso; segundo, muito da ‘inovação’ aparece sem fundamentação e sem uma avali-

ação rigorosa de processos anteriores; e, terceiro, eticamente, o compromisso com a melhoria 

é mais fácil de aceitar do que de realizar. Contrapondo a estas observações, podemos referir 

cinco pilares do que Azevedo (2011: 305-308) enuncia como tarefa docente possível num 

subtítulo muito romântico – «Os professores, esses construtores de um presente com futuro»:  

- são o fim da linha de contacto entre os pais e o ME; 

- são o principal alvo do mal-estar da sociedade com a educação – o que os pode levar a 

usar novas formas de reconhecimento (quer aproximando-se dos pais, quer motivando 

os alunos, quer mesmo uma certa sedução pela ‘simpatia’); 

- sem poder sagrado, uns facilitam, outros exigem mais; uns voltam-se para o passado, 

outros para a moda que está a vender mais; 

- a maior parte vive na incerteza, tentando mais um esforço ou baixando os braços; 

- outros não desistem de “alcançar uma escola com um rosto mais humano e solidário”.   

E o tom poético continua com a referência a uma “ética do cuidado”, logo seguida do colma-

tar de uma falha nos cinco enunciados anteriores: a referência a uma herança cultural – que é 

exatamente um dos dilemas e fonte de conflitos teóricos e práticos que se colocam à educação 

atual não só quanto aos conteúdos e métodos, mas também, e sobretudo, quanto aos valores a 

implementar. Mas os argumentos para a desmotivação docente também não são poucos. Para 

além de tantos já direta ou indiretamente referidos ou a referir, transcrevem-se as doze ‘pro-

vas’ da profissão de professor que Lafay (2012: 176-177) apresenta aplicando uma análise 

psíquica da psicóloga clínica Nancy Bresson:  

Ela [a profissão] é pouco gratificante para os iniciados; ela é mal vista por uma crise 

histórica; ela está baseada na Autoridade; ela deve conter a pulsionalidade dos alunos e 

lidar com múltiplas relações; ela obriga a um permanente confronto entre a criança e o 

adolescente; ela é muito idealizada; ela impõe um frente a frente constante com os gru-

pos; ela invade a esfera privada; ela reflete uma simplicidade enganadora. 

 

Todos estes dilemas e perplexidades, ou mesmo paradoxos, justificam que se abordem 

as questões dos pressupostos éticos da função docente e a questão da legitimidade da educa-

ção, como faremos de seguida. Sabendo que a tendência para desresponsabilização será natu-
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ral para encobrir falhas pessoais e falta de segurança na profissão, não podemos, no entanto, 

deixar de referir a observação de Maia (1995: 50) que aborda claramente «a crise dos adultos» 

como causa da crise da educação. E essa crise manifesta-se contraditoriamente na permissivi-

dade – que os desresponsabiliza na exigência sobre si mesmos – e na senilidade mental – que 

se revela na incriminação dos adolescentes por não terem espírito revolucionário altruísta, ou 

mesmo na regressão a comportamentos adolescentes. Claro que a permissividade pode ter 

também um fundo de ‘boa intenção’: dar aos mais novos a possibilidade de construírem os 

novos valores que eles, os mais velhos, não conseguiram; mas não estará certamente ausente a 

consciência de fracasso por eles não terem encontrado ou construído esses novos valores de-

pois de terem contestado a sociedade não mítica mais abastada da história. 

Num aspeto todos os autores são unânimes: a grandeza da exigência ético-moral e a 

complexidade da tarefa educativa requerem do professor um profissionalismo que não se 

compara ao de qualquer outra profissão. Pelo alcance social e efeito duradouro, a tarefa de 

educar não está ao alcance de todos: juntar capacidades técnicas e científicas, mais desejo de 

aperfeiçoamento e atenção aos outros, mais incentivo constante para os alunos superarem a 

suas limitações e o professor ultrapassar os obstáculos é de uma profissão que tem traços per-

feitamente distintos, que marca a identidade da pessoa educadora e que não pode pactuar com 

desresponsabilização – por mais que as condicionantes externas ou da sua vivência particular 

sejam grandes. Também será lógico acrescentar que, se essas exigências se colocam a um 

‘simples professor’, com maior razão se exigirão a um líder – e em sentido proporcional ao da 

importância na hierarquia da organização escolar. 

2.3.1. Pressupostos éticos da função docente 

Poderíamos dizer que a aprendizagem está para a educação como a legalidade e a possi-

bilidade estão para a legitimidade. Isto é, se nem tudo o que é legal e possível é legítimo, nem 

tudo o que é aprendível é educativo. E isto quer nos situemos no plano de um contexto cons-

ciente e com objetivos pré-determinados, quer no plano do intuitivo e não consciente. Estes 

planos são reconhecidos assim por Boavida e Amado (2006: 255) no campo educativo: 

As práticas educativas, umas vezes são espontâneas, intuitivas, não conscientes, outras 

vezes perseguem um objetivo, subordinam-se a um plano de ação e estão de acordo com 

determinadas representações que se tem do ser humano. Qual o peso, em cada caso, das 

componentes espontâneas e das conscientes? 

Por isso, nem tudo é educativo. Aplicada a essa distinção, sob o aspeto da aprendiza-

gem, dizem os mesmos autores (Boavida e Amado, 2006: 166):  
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. . . poderemos considerar como educativa toda a situação em que se manifeste, ou que 

manifeste, uma intenção de aperfeiçoamento ou de qualificação, isto é, uma qualquer 

tensão capaz de dinamizar, num educando, um processo de aperfeiçoamento ou vontade 

de aprendizagem; 

e aplicada especificamente à educação, é também dos mesmos esta distinção clara: «Se da 

relação entre duas ou mais pessoas, ou entre situação e pessoa ou pessoas, resultar uma mu-

dança comportamental que implique desenvolvimento e aperfeiçoamento, estamos face a 

uma relação educativa» (Boavida e Amado, 2006: 167). É evidente que esta relação humana 

de aperfeiçoamento não especifica a dimensão deste, isto é, não aparece expresso o conteúdo 

específico do que seja aperfeiçoar-se. Mas deve entender-se como aquisição ou aumento de 

qualidades estimáveis – que, mesmo assim, estão sujeitas a critérios diversos em épocas e 

sociedades diferentes. Sob um ponto de vista de definição desse aperfeiçoamento, Kolakows-

ki (1997: 309-310) segue a orientação kantiana e diz que o grande objetivo desse aperfeiço-

amento é a pessoa encarada como fim e não como meio. E, nesse sentido,  

…subordinar as nossas relações com os homens a finalidades mais elevadas – a satisfa-

ção de Deus ou a nossa própria perfeição – é moralmente arriscado, e facilmente se 

transforma, no primeiro caso, num totalitarismo teocrático… e, no segundo, em egocen-

trismo e indiferença pelos outros … 

 

De qualquer modo, também poderíamos argumentar que faltaria distinguir todos os atributos 

válidos e não válidos da pessoa quando a referimos como finalidade; porque, aplicada a situa-

ções concretas, temos demasiados exemplos em que a manifestação da pessoa não é de forma 

alguma aceitável, é censurável e é até punida – nalguns casos, com a sua eliminação física, 

que é contestada exatamente por ultrapassar o limiar mínimo de respeito pela ética, que é a 

vida. Que nos tempos atuais se acentua o coro dos que incumbem a escola de criar uma nova 

atitude ética ou mesmo o coro dos que exigem uma nova ética, isso é verdade. Talvez nunca o 

tema tenha estado tão implícita ou explicitamente ‘na moda’. Mas logo de seguida os mesmos 

‘reclamantes’ tomam posições teóricas contraditórias ou irrealizáveis. Esta posição é assim 

resumida por Kolakowski (1997: 337) em resposta à pergunta “é necessária uma nova ética?”: 

. . . o tema da ética sempre foi o modo como os homens deveriam comportar-se, inde-

pendentemente do modo como de facto se comportam. Por conseguinte, a ideia de que a 

ética deve consistir na aprovação dos modos de comportamento existentes constitui um 

juízo normativo: que todos os juízos normativos devem ser suprimidos. Isto é autocon-

traditório, enquanto propõe que se construa uma nova ética que consista em não ser éti-

ca. 

 

De facto, se a ética tem de ser vivível, porque ela é constituída para a realização humana, não 

deixa de ser exigente na superação dos limites – mesmo daqueles que se consideram moral-

mente bons numa época ou sociedade.  
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Aplicando a questão da melhoria ao papel do diretor, diz Bolívar (2012: 56-57): «Po-

demos discutir o que é a melhoria em função tanto de princípios como de objetivos que se 

pretendam, mas em ambos os casos deve significar um aumento de qualidade e de resultados 

ao longo do tempo». Isto não impede de considerar o ‘efeito-diretor’ como um efeito indireto: 

ele pode criar condições de sucesso, mas quem está nas salas de aula são os professores – que 

dependem das «. . . suas capacidades, motivações e compromisso [mas também] das caracte-

rísticas do ambiente em que trabalha e do contexto externo (social e político)». 

Não é, portanto, simples a fundamentação dos pressupostos éticos da função docente, 

apesar de ser unânime a referência à sua necessidade e de ser consensual o seu valor, sobretu-

do se a queremos ‘educativa’. Considerando, como muitos outros autores, delicada e comple-

xa a função docente, reconhece Estrela (2010: 5) que «. . . hoje se pede à escola e aos profes-

sores, mesmo aquilo que dificilmente poderão dar». Mas a autora enquadra frontalmente a 

dificuldade da tarefa docente acrescentando um contexto de «. . . grande indiferença à ética e 

de insensibilidade afetiva, de “banalização do mal” e exploração da desgraça alheia» (Estrela, 

2010: 6). E num parágrafo destacado da mesma página a autora escreve mesmo: «Vivemos 

em tempos em que a supremacia da razão sobre os instintos e os sentimentos que caracteriza-

va o homem considerado educado e culto foi posta em causa». No mesmo sentido, a dimensão 

ética da profissão docente é também pressuposta como condição de resposta a duas constata-

ções claras de Bolívar (2012: 55). Diz ele que esgotaram-se «. . . os modelos burocráticos de 

gestão escolar» e «os modelos de planificação racional de reformas externas. . . Por outro la-

do, a escola constituiu-se de forma progressiva como uma unidade básica de mudança e de 

melhoria educativa». Os fundamentos da dimensão e da exigência éticas docentes são resumi-

das assim por Estrela (2010: 69):  

Tendo a função educativa19 como fim o desenvolvimento de outros seres humanos, tor-

na-se evidente que ela tem de ser eticamente exercida, o que significa que quem a de-

sempenha tem de orientar a sua ação por princípios éticos de carácter geral e por nor-

mas de carácter mais específico ajustadas às situações profissionais. 

De um modo que poderemos considerar indireto, Azevedo (2011: 247-250) enquadra a di-

mensão ética da educação sob a forma de «compromisso» e lança três «reptos», que podem 

aplicar-se especialmente aos líderes escolares – «estar com as pessoas e não agir sobre as pes-

soas» –, mas que se aplicam a todos os educadores escolares:  

                                                           
19 Notar que umas vezes se fala de função docente outras de função educativa. Por outro lado, falta determinar 

verdadeiramente a fonte da ética; e, finalmente, atribuir à educação também o papel de criticar a moral, se 

houver uma ética superior a merecer ser realizada. É de notar ainda que, se o seu fim é o «desenvolvimento dos 

outros seres humanos», a condição ou fundamento é o do desenvolvimento do próprio educador. 
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. . . estudarmos e refletirmos, com base em contributos técnicos e nos dilemas do quoti-

diano, sobre a filosofia da educação, em particular a antropologia e a ética. . . ; . . .  

olharmos não já apenas cada pessoa isoladamente, mas a complexidade da realidade so-

cial, o “útero social”… no qual a pessoa se desenvolve ou não. . .;. . .apostar numa ati-

tude de permanente acompanhamento e orientação» – que é cada vez mais exigente de-

vido à mudança constante das condições de vida e de trabalho. Na sequência desses rep-

tos, impõe-se mudar o modelo de formação das ‘novas oportunidades’, que são encara-

das como formas de ensino a quem já tem muita experiência de vida e trabalho por 

quem aparece à partida como já sabendo tudo de ciência e de métodos. 

 

Isto não pode ser entendido no contexto da observação que Estrela (2010: 70) faz ao dizer que 

muitos professores tentam ultrapassar os limites dos direitos defendidos pelos sindicatos e 

«abraçam o ‘paradigma de responsabilidade’, considerando prioritariamente a necessidade 

dos seus clientes». Primeiro, porque não chega o voluntarismo da mudança. É a própria autora 

(2006: 59) que, citando Day, diz que «a preservação de um clima caloroso e social parecia ter-

se tornado um objetivo em si mesmo»; mas que comenta a mesma citação do seguinte modo: 

«Acontece também que os professores mais apaixonados por algumas das reformas em que 

começam por se empenhar acabam muitas vezes por ser aqueles que mais se desmotivam e os 

primeiros a terem desejo de abandono das reformas ou de abandono da profissão» – embora 

aduza também uma justificação externa, citando as palavras de outrem: «. . . é sobretudo 

quando sentem falta de apoio quer da organização quer dos colegas e famílias, quando se ge-

ram conflitos e quando há uma intensificação do trabalho que tal acontece» (Estrela, 2006, 

59). Segundo, porque se deve considerar que as organizações sindicais procuram dignificar a 

profissão, a escola e a educação. E, terceiro, porque uma das razões das perturbações e insu-

cesso escolar, bem como – podemos afirmá-lo – da desmotivação e desinteresse docente está 

na perspetivação dos alunos como “clientes”. Na verdade, o que interessa à escola é formar 

pessoas, mais do que simples cidadãos sociabilizados20 e muito mais que ‘clientes’ – que po-

dem ter instintos descontrolados, falta de hábitos de trabalho, apresentar prepotência relacio-

nal, julgarem que têm sempre razão, etc. Sucede, ainda, que a escola não escolhe os seus ‘cli-

entes’ e a maior parte destes não escolhe a escola que deseja frequentar – nem, muito menos, 

os professores, diretores de turma, coordenadores ou diretores que venham a ter. Os limites a 

esta escolha são vários e circunstanciais (local de residência, meios financeiros disponíveis, 

conhecimento específico de cada estabelecimento de ensino, etc.); mas são também instituci-

onais: quer por convicção, quer por tradição, os legisladores e muito encarregados de educa-

                                                           
20 Muito deste objetivo de sociabilização limita-se a exigir direitos e não a interiorizar os deveres – mesmo do 

simples respeito pelo dever que os outros procuram cumprir. É o que acontece quando o aluno não ‘aproveita’ 

do esforço despendido pelo professor para o elevar no conhecimento ou, sobretudo, para lhe exemplificar for-

mas de atitude e relação humanas dignas.  
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ção não permitem essa seleção, de que seria um exemplo a constituição de turmas homogé-

neas.  

De todas as alusões à fundamentação ética da função docente – e, presume-se, educativa 

– já referidas ou a referir no decurso deste trabalho, a de Reis Monteiro (2005) parece apre-

sentar-se como a mais completa e a mais radical nos parâmetros abordados. De facto, o argu-

mento de Estrela, por exemplo, não é tão assertivo e tão responsabilizante. Diz a autora que a 

profissão docente aparece como «delegação social» (Estrela, 2010: 67). Ora, a dimensão edu-

cativa humana não é só ontologicamente constituinte da pessoa a educar, mas é parte da dig-

nidade constituída de quem educa. Isto é, o homem adulto ou educado não pode deixar de ser 

educador. Esse sentido de apoio e doação no desenvolvimento da pessoa dos outros não é uma 

opção possível do homem, nem que ele não opte pela ‘profissão’ de professor. Daí também 

que as palavras da autora na mesma obra e página a propósito do profissionalismo docente e 

da sua dimensão ética não devam ser entendidas, como ela o faz, em separado, mas como um 

todo. Escreve a autora:  

. . . enquanto ponto de encontro da profissionalidade e das dimensões ética, axiológica e 

deontológica que a inspiram e atravessam, permitindo distinguir os comportamentos 

dignos de profissionais daqueles que o não são . . . o profissionalismo tem de ser consi-

derado numa dupla vertente: a do comportamento do próprio professor e o que pretende 

induzir nos seus alunos (Estrela, 2010: 67). 

Voltemos, portanto, a Reis Monteiro. Mas enquadremos a sua fundamentação da dimen-

são ética docente numa pertinente observação feita por Maia (2011: 191-192): «Podemos hoje 

não ter a certeza do que queremos ensinar e dos modelos com que queremos educar, mas que-

remos uma escola que seja frequentada por todos». E aqui se situa um dos aspetos da educa-

ção escolar que justifica um cuidado ético especial, conforme refere Reis Monteiro (2005: 71-

73), e que é a obrigatoriedade da escola nos países ditos desenvolvidos. O mesmo autor conti-

nua dizendo que isso implica também condições éticas especiais exigidas ao professor: que 

ele se regule por uma normatividade ética e que seja modelo de pessoa educada. 

Há ainda outros parâmetros apresentados: a especificidade da relação pedagógica e da 

dimensão afetiva dessa relação – donde deriva e se exige o incentivo e a dinâmica do processo 

e a estruturação emocional; a relação de assimetria entre o professor e o aluno, que coloca este 

muito dependente, e que implica, por isso, um cuidado especial do professor nos conteúdos e 

critérios com que avalia a aprendizagem e a educação. Esta repercussão do processo educati-

vo no educando é explicada pelo autor através da “relação de circularidade”, isto é, o educan-

do é já um sujeito ético, mas está também num processo de formação da sua consciência ética. 

Talvez de menor impacto teórico, mas merecedoras de atenção são as outras duas razões de 
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cuidado com a dimensão ética da função docente: a ‘profissão docente’ está na base das outras 

profissões mais técnicas e científicas das sociedades abertas e desenvolvidas; e a repercussão 

negativa dos efeitos de um mau ‘profissionalismo’ espalha-se, indiretamente pelo menos, ao 

conjunto da sociedade através dos familiares do educando e mesmo da ordem e do bem-estar 

coletivos.  

Não podemos, no entanto, deixar de acrescentar uma breve observação no contexto que 

Reis Monteiro faz à obrigatoriedade – e à extensão temporal passada na escola –, à “normati-

vidade ética” e ao sentido formativo: faltaria definir o conteúdo dessa normatividade e dessa 

formação ocorridas num tão grande espaço temporal. E aqui teremos de introduzir a necessi-

dade de uma profunda reflexão sobre o que sejam as qualidades estimáveis que essa formação 

ou normatividade devem pressupor. No conjunto deste trabalho estão desenvolvidas essas 

especificações de modo a poder ter-se uma noção mais clara do que é educativo ou não – ape-

sar de não ser possível a constituição de uma ‘tabela’ referencial universal e objetiva de valo-

res ou de ideais antropológicos. Nos subtítulos específicos das virtudes, qualidades, perfil, 

etc., dos professores/educadores/diretor estão necessariamente mais pormenorizações de pro-

postas – embora nalguns casos o grau de exigência ou a amplitude possível dos termos não 

sejam tão esclarecedores como se desejaria. 

Referindo-se especificamente à legitimidade moral dos líderes, Teresa Socolovsky (s/d: 

4) diz que “a legitimidade moral . . . da liderança transformacional assegura-se ao ser coeren-

te, ao facilitar as mesmas oportunidades e liberdades aos demais como a si mesmo em especi-

al ao dizer a verdade, ao cumprir as promessas, distribuir o que se deve a cada indivíduo e a 

empregar incentivos válidos e sanções». Isto não é suficiente para a fundamentação de uma 

ética docente e da consequente responsabilidade que os professores carregam. De algum mo-

do isto não passa do cumprimento do dever, sem atender à necessidade de dever ser e, muito 

menos, à inalienável condição de ser cada vez mais pessoa pela superação dos limites internos 

ou externos. E também muito menos suficiente será a opinião de Gonçalez (2009: 18) sobre as 

fontes da ética: «Nessa tarefa em que o homem se articula e constitui como ponto virtual onde 

se cruzam os laços do universo é onde se fundamentam as raízes da ética». Com essa funda-

mentação é que se explica a confusão entre ética e moral, que a mesma autora revela na pági-

na seguinte, onde expressa a opinião de que o sentido dado à ética procede das fontes que se 

consideram. E então apresenta estas: Filosóficas (fazer o bem por ser bem), religiosas (fazer o 

bem por amor a Deus e ao próximo), humanas (fazer o bem por amor próprio) ou institucio-

nais (fazer o bem para o melhoramento e o progresso das organizações). Não deixa, no entan-
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to, a mesma autora, apesar da confusão entre ética e moral21 que perpassa todo o artigo, de 

afirmar, a propósito de novos valores e atitudes, que “as amarras do homem às normas e con-

dutas éticas debilitaram-se, dando lugar, assim, a uma autonomia excessiva na qual o homem 

salta por cima da consciência para fazer o que acha conveniente no momento, por outras ra-

zões» (Gonçález, 2009: 34-35). 

Não respondendo diretamente a estas duas últimas questões, mas colocando a tónica no 

papel dos professores em todo o processo formativo dos alunos/educandos, Calvis (2007: 

208) é bem clara: «A reflexão sobre quais são os indicadores que permitem identificar o pro-

gresso nas diversas dimensões da personalidade moral de cada um dos educandos e dos dife-

rentes grupos-classe por ciclos de educação obrigatória é, sem dúvida, outra das ações-chave 

que devemos atender e promover nas equipas de professores». E Lafay (2012: 10) defende 

também que a função do professor não se reduz a competência: tem a ver com a ética, numa 

perspetiva de «compromisso e de promessa». 

A ética da função docente move-se, portanto, no mesmo campo da formação da pessoa, 

do ser adulto, do ser educado ou do ser em aperfeiçoamento consciente e intencionalmente. 

Não é suficiente, assim, a proposta de Lafay (2012: 15), apesar de ser muito significativa e 

justificável a sua distinção entre a função da moral e a da ética na escola:  

. . . uma formação é necessária a fim de que os docentes disponham de um quadro de re-

ferências normativas comuns, de valores partilhados próprios para circunscrever mais 

firmemente a identidade profissional, e que poderiam, até, ser consignados . . . numa 

carta deontológica mínima, evitando a disseminação e a inflação regulamentares e ado-

tando um princípio de neutralidade mesmo para conciliar a pluralidade de convicções 

morais. A competência ética seria, então, apreendida como capacidade de configurar, ao 

mesmo tempo pela razão e pela imaginação, situações desencadeadoras de conflitos de 

valores. Se a moral permite circunscrever um topos22 de valor perfeitamente identificá-

vel com a finalidade de transmissão, a ética surge aqui onde as regras faltam face à 

complexidade de uma situação que apela a várias escolhas possíveis mas igualmente 

problemáticas. 

E a insuficiência da proposta assenta em dois argumentos: primeiro, a ética não pode propor 

mínimos – embora tenha de estar contida nas possibilidades de realização; e, segundo, uma 

posição moral de neutralidade não é geradora de uma indução de princípio ético de aperfeiço-

amento – seja em que domínio de formação pessoal e social for. Além do mais, esse aperfei-

çoamento não dispensa uma tomada de posição perante duas ou mais hipóteses ou simples 

possibilidades; e, como condição prévia desta, torna-se indispensável um juízo de valor, que é 

oposto a uma atitude neutra – e cuja possibilidade a teoria e a prática facilmente desmentem.    

                                                           
21 Por uma questão de honestidade intelectual, deve dizer-se que no final do texto a autora acaba por seguir 

Aranguren e distinguir ética e moral. 
22 Talvez se devesse referir antes um ethos (N.A.). 
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2.3.2. Crise educativa, legitimidade de educar e dever de ser educado 

Será difícil não concordar, mas também não ficar perplexo com uma afirmação – que 

poderíamos antes chamar desabafo – feita por Boavida (2009:131) quando aborda a questão 

da crise educativa como modelo de ensinar e modelo de aprender: “E mesmo que isso [“as 

posições e as funções de professores e da própria escola. . .”] corresponda mais a esquemas 

teóricos e a discursos de modernidade que a práticas de facto inovadoras. . ., a mudança foi 

profunda, pelo menos em quadros mentais, o que é decisivo na ideia de crise”. A concordân-

cia torna-se evidente pelas razões que o autor resume quanto à mentalidade racional moderna, 

quanto ao aumento da especificação científica e valor da técnica, quanto à perda de importân-

cia da relação pedagógica e mesmo quanto ao caráter dessas relações entre os intervenientes 

na instituição escolar. Mas a perplexidade deriva do reconhecimento da ineficácia das novas 

alterações ou exigências – sendo a escola essencialmente reformada pelos conteúdos científi-

co-técnicos, sem especiais preocupações dos responsáveis pela perda de formação sócio pes-

soal. Embora enquadrada numa perspetiva mais epistemológica, em que procuram legitimar o 

estudo de temas em torno do processo educativo, Boavida e Amado (2006:159) apontam cla-

ramente as três dimensões da educação:  

. . . as Ciências da Educação estudam a questão do homem do triplo ponto de vista da 

sua hominização (o tornar-se ser humano), da socialização (o tornar-se membro de uma 

sociedade e mesmo de várias) e da sua personalização (o tornar-se um ser singular). Es-

tá em causa um único e mesmo processo, indissociável no seu desenvolvimento. . . 

O primeiro desses autores refere-se claramente a uma dimensão das falhas da educação 

associando a falta de referência do normativo moral individual ao ideário coletivo: 

 Os indivíduos têm vindo a ganhar predominância sobre os grupos, . . .  embora a pessoa 

tenha sofrido uma redução ontológica e moral, mediante superficialização, perda de 

densidade, de que resultou o sujeito ‘débil’, na expressão de Vattimo. . . ou o homem 

‘leight’ . . . , enfraquecido por uma instrumentalização, que tem como limite trágico a 

‘morte do sujeito’, de que já falava Brum, . . ., e de que Auschwitz terá sido o ponto ex-

tremo (Boavida, 2009: 2). 

E esse individualismo não representa liberdade pessoal, conforme o pensamento do mesmo 

autor e Simões (1999, 13): «antes de ser o que poderá ser, a liberdade é o ato que se cumpre 

segundo uma ideia, é uma inteligência em situação orientada para uma finalidade pessoal e 

coletiva. E isto tem que ser aprendido e exercitado e equilibrado». 

Mas, para além das causas da crise antes apontadas, só a própria massificação escolar 

associada à ideia de que massificar implicava baixar a qualidade para não criar traumas de 

elitismo e insucesso, é suficiente para criar um círculo vicioso em que entra o próprio educa-

dor: não havendo grande exigência de aprender, não é necessário grande exigência no ensinar; 
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e não havendo grande exigência moral relacional e pessoal, também os educadores se dispen-

sam dessa obrigatoriedade. Como consequência, as três dimensões antes referidas – que se 

resumem ao ‘tornar-se pessoa’ – são descuidadas. Em resultado, não se produz a estruturação 

que Boavida e Amado (2006:121) referem: “. . . a Educação é, em cada indivíduo, um fator 

estruturante da natureza afetivo e intelectual, absolutamente determinante e condicionador 

inevitável de todas as suas interpretações e atitudes…». E se é afetada a interpretação do ser 

individual, coletivo, histórico, moral, cívico, etc., então também não se atinge o outro grande 

objetivo da educação a que os mesmos autores aludem logo de imediato: «Outro aspeto … é 

que estes fatores condicionantes pressupõem e simultaneamente pospõem um modelo huma-

no…» (Boavida e Amado (2006:121). 

É naturalmente evidente que a diversidade da situação de partida, quer por razões socio-

culturais, quer por condicionantes sómato-afetivas, ou mesmo circunstanciais, afeta a constru-

ção do próprio modelo de ser homem. Mas, apesar dos paradigmas diferentes que a história 

nos mostra23, o modo como cada um realiza a hominização e vive a humanidade realizada nas 

formas mais estimáveis – e possíveis – em concreto constitui o cerne de ser educado e de ser 

educador. A esse sentido construtivo e prospetivo se referem os mesmos Boavida e Amado 

(2006:170): 

… o educativo está mais no grau, nas perspetiva, na tonalidade e persistência dos efei-

tos (tudo isto bastante imprevisível) do que em resultados previamente determinados ou 

finalidades da ação; embora não deixe de ser também uma componente objetiva pela 

determinação social da educação… 

 

Os diversos modelos propostos para esse processo são resumidos em três por Carvalho 

(1998: 22): os individualistas, os situacionistas e os relacionistas. Para além de os considerar 

constitutivamente circulares, o autor aponta como falha grave dos primeiros a falta de refe-

rência ao papel do grupo sociedade; como falha grave nos segundos a desresponsabilização 

pessoal pelo processo educativo e até o recurso a um dogmatismo ou simples behaviorismo de 

aprendizagem; e, nos terceiros, a desvalorização dos conteúdos e da atenção ao meio circun-

dante. Para rematar este resumo e chamar a atenção não só para a complexidade do processo 

mas também para o papel dos intervenientes humanos, o mesmo autor cita Postic (1988):  

É talvez na análise das relações reais que se instauram entre as condições sociológicas 

da instituição educativa e o funcionamento concreto da relação educativa, entre as de-

terminações sociais, económicas e culturais das instituições e as intervenções consegui-

                                                           
23 Maia (2011a: 648-659) fala de herói, santo e sábio como exigências para o professor universitário; mas esses 

paradigmas, com especificações diversas, não deixam de ser os mesmos referenciais ideológicos do que é ser 

boa pessoa ou homem realizado – e são, por isso, exigências colocadas a todos os educadores em qualquer ní-

vel de ensino.  
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das ou abortadas dos parceiros, que poderemos discernir a parte de determinismo e a 

margem de liberdade efetiva (Carvalho, 1998: 25).  

É evidente que o efeito da relação pedagógica no processo de ensino, aprendizagem e 

educação não pode ser dispensado nem sequer descurado. Na verdade, o conteúdo e o modo 

como o professor/educador tenta transmitir ou despertar saberes e capacidades, a motivação 

que o professor/educador revela e como contamina os aprendizes/educandos e o modo de ser 

pessoa como se apresenta atitudinalmente, bem como o ideal de saber e de ser a que o educa-

dor apela e que desperta atração nos educandos são demasiado importantes para que não tenha 

de se aceitar o contributo das diferenças pessoais de educabilidade e de perfectibilidade; mas 

também de limitação e de apoio – sobretudo humano. Têm, assim, sentido as palavras de 

Azevedo e Medeiros (2009, 89): «Educar hoje requer acolher cada um no íntimo das suas 

ansiedades e necessidades». Mas só tomando essas ansiedades e necessidades passíveis de 

serem construtivamente assumidas, isto é, com sentido de aperfeiçoamento humano. É nesse 

sentido que vai a observação dos mesmos autores (2009: 91) de que a intervenção educativa 

não pode desistir do outro como pessoa e não pode permitir a violência e a destruição. E é 

também por isso que as palavras seguintes nos podem fazer remeter para o dever de ser edu-

cado, como resposta à crise educativa:  

Indagando um pouco mais sobre a pergunta “Quem é o meu próximo”, surpreendemo-

nos com a voz de quem faz a pergunta. Afinal o meu próximo começa em mim24. A ta-

refa educativa tem sido apresentada como a ação de transformar os outros e o mundo25, 

mas raramente considerada a tarefa de transformar e desenvolver o eu pessoal que nos 

habita e que connosco convive na intimidade e autoconhecimento que é possível (Aze-

vedo e Medeiros, 2009: 91). 

E isto porque o dever de ser educado é, como diz o título da obra de Carvalho (1998), 

projeto antropológico, isto é, não há uns que têm de ser educados para educar outros que não 

têm esse dever. Mas assumir o dever de educar outros é, de facto, tarefa social e institucio-

nalmente reconhecida e que produz responsabilidade acrescida na hominização pessoal do 

educador. De qualquer modo, essa responsabilidade não pode ser passada para o abstrato ‘so-

ciedade’ ou ‘cidade’ Tornou-se vulgar falar de ‘cidade educativa’. A cidade, fruto de leis nem 

sempre justas, de decisões políticas nem sempre acertadas e de instituições e lugares nem 

sempre eticamente ponderados, não é de si educativa – embora seja informativa e reguladora 

de um modo de ser –, a não ser que estivéssemos a falar da tradicional sociedade educativa 

                                                           
24 Teria sentido se expressasse a opinião de Fernando Savater na obra A Ética como Amor Próprio, isto é, se    

afirmasse a necessidade de ter consciência de si e desenvolver-se para servir os outros. Não terá sentido como 

absolutização do eu subjetivo pós-moderno.  
25 Não parece que a educação se refira à transformação do mundo: o homem bem educado é que pode tornar o 

mundo mais habitável para si e para os outros. 
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arcaica em que todos os ‘idóneos’ tinham legitimidade de educar todos os mais novos ou os 

que davam sinal de o não serem. Mas, mesmo assim, nem todos os modos de ser têm o mes-

mo valor ético e formativo da hominização – e daí que o acrescento de exigência ética de dig-

nificação do ser homem se constitua como imperativo ou condição de ser homem, na indivi-

dualidade e na coletividade. É por isso que, se aumenta a autonomia arbitrária de alguns dos 

habitantes dessa ‘cidade’, não aumenta na mesma proporção a responsabilidade solidária so-

bre os mais desprotegidos. Por outro lado, o homem cumpridor de todas as normas da ‘cida-

de’ não corresponderia necessariamente a uma pessoa eticamente boa; e mais: «. . .  não há 

uma Educação em abstrato; o que de facto há, sempre, é uma história pessoal, é um processo 

individual de transformação do indivíduo em pessoa…» (Boavida e Amado, 2006, 152). 

O dever de ser educado é, portanto, condição constituinte do ser pessoa, ou do ser ho-

mem, e implica desenvolver qualidades estimáveis que possam ser passadas – com métodos 

diferentes, conforme a história da pedagogia bem acentua – a outros homens. Que aos que 

assumem profissionalmente a tarefa de estimular nos outros essas qualidades estimáveis assis-

te um responsabilidade maior, não há dúvida. É mesmo nessa dimensão que Alte da Veiga 

(Maia, 2011: 205) assenta a fundamentação ético-ôntica da legitimidade da educação: possuir 

qualidades estimáveis que possam ser úteis aos outros. Claro que a legitimidade funcional 

pode ser uma dessas qualidades estimáveis; já a legitimidade administrativa não garante a 

legitimidade educativa, a não ser em termos legais. 

Não deixa de ser dedutível daqui que todo o líder escolar, sobretudo se se considera ca-

paz de ser promotor da perfectibilidade dos outros (turma, grupo disciplinar ou escola), tem o 

dever acrescido de dar razão à já citada proposta sobre a questão “quem é o meu próximo?”: 

começa por ele (líder) o dever de aperfeiçoar-se para que, operacionalmente, motivacional-

mente – ou simplesmente com autoridade –, produza na instituição e em cada um dos seus 

elementos o efeito desejado de melhores ensinantes, melhores aprendizes e melhores pessoas. 

Sabendo que nem na arte, nem no direito, nem na moral a responsabilização é coletiva, tam-

bém a ‘cidade educativa’ de que a UNESCO fala e que já mereceu muitas referências só o 

pode ser através da educação de cada cidadão que a habita e que, por ser pessoa, tende a edu-

car ou a transmitir aos outros o que considera o melhor ideal e a melhor forma de ser homem. 
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Capítulo III 

Ética e pessoa 

Não ficariam mal no início deste capítulo – em que se pretende expor alguns elementos 

que devam ser incluídos no atributo de ‘humano’ dado a qualquer homem – as palavras de 

Savater (2006: 29): «É curioso este uso do adjetivo ‘humano’ que transforma num adjetivo o 

que diríamos que é um inevitável ponto de partida. Nascemos humanos, mas isso não basta: 

temos também de chegar a sê-lo». Desta afirmação, que todos os autores fazem derivar da 

frase de Píndaro “transforma-te naquilo que és”, resultam pelo menos duas consequências 

teóricas. Seguindo a opinião de Graham Greene, Savater aceita a proposição explícita de que 

“ser humano” é também um dever; e que é necessário fazer opções; e que nem todas as op-

ções têm o mesmo valor para a consecução desse objetivo. 

Esta pequena introdução tão profunda do ponto de vista do ‘ser humano’ – e, conse-

quentemente do papel da educação para tal objetivo – merece também dois comentários no 

imediato: o primeiro está bem explícito no pensamento do autor em causa e diz que esse dever 

não se realiza como um instinto ou necessidade no sentido da fatalidade que condiciona o 

comportamento dos outros animais, mesmo dos símios. Mas o segundo comentário interessa-

nos de modo mais especial: é que as opções a fazer pelo homem, isto é, o cumprimento desse 

dever de ser humano, não podem não ser tomadas, a não ser que abdiquemos da nossa huma-

nidade. E este comentário, se pressupõe, como foi dito, que nem todas as opções têm o mes-

mo valor, pressupõe também, e de modo mais radical, que esse objetivo nunca será totalmente 

alcançado, mas que é indispensável ser reconhecido a cada momento do ser homem. Pode-se 

nunca chegar a ser homem na plenitude do ideal de Píndaro; mas cada homem, para o ser ou 

ser chamado de educado, tem de apresentar pelo menos essa disposição de melhorar o que é 

em cada momento. E isso é inevitável e imprescindível: primeiro, porque as condições de 

partida não são as mesmas para todos; segundo, porque há uma diferença entre simplesmente 

optar ou optar pelo melhor; terceiro, porque o ser homem é um ser social lúcido (capaz de 

distinguir qualidades positivas e negativas e prever consequências) e responsável (capaz de 

agir em conformidade, segundo o possível); e quarto, porque, como diz Savater, o ser humano 

tem a capacidade de imitar os outros, mas, mais ainda, de aumentar a sua humanidade por 

deliberação e com a cumplicidade dos outros humanos. O ‘ser humano’ implica, portanto, a 

abertura à possibilidade – o que não impede que tenhamos de demonstrar em cada momento 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        54 
 

do processo ‘humanização’ as qualidades que são inerentes a essa fase de desenvolvimento. E 

nessa passagem do que se é ao que se pode ser é que se coloca a grande diferença entre ser 

humano ou não ser: os humanos têm a capacidade de « . . . constatação da ignorância» (Sava-

ter, 2006: 33) enquanto os outros animais aprendem simplesmente por imitação. E porque 

importa rentabilizar o que os humanos sabem ao serviço dos outros aparecem os processos 

educativos formais. 

Não parece, no entanto, ser suficiente a organização pedagógica do saber para que cada 

membro da sociedade progrida humanamente: ultrapassando um pouco a citação de John Pas-

smore26 (Savater, 2006: 35) e recordando os meios educativos hegelianos27, poderíamos dizer 

que a educação humana se faz juntando essa resposta à ignorância com o amor; e que também 

a natureza educativa do homem implica ultrapassar não só os modelos sociais existentes mas 

também estender a superação da ignorância ao domínio moral e ético. Essa dimensão educati-

va do homem não é, portanto, uma simples opção – que distingue o homem da estrutura pré-

determinada dos outros animais – mas é uma necessidade indeterminada – apesar de social-

mente ter de ser reconhecida e nela estar enquadrada. A dimensão educativa pressupõe não só 

o que Savater (2006: 36) designa de neotenia – que ela aceita da antropologia – ou “plastici-

dade e disponibilidade juvenil” para mudar e aprender ou a educabilidade – que ele diz ser 

linguagem dos pedagogos e que será mais dos filósofos da educação. A dimensão educativa 

implicará que cada um assuma o dever de se aperfeiçoar no contexto em que vive e para além 

desse contexto. No entanto este ‘para além’ tem de ser reconhecido como meritório de consi-

deração não só para vir a ser imitado mas desejado – e assim, se tornar em novo paradigma de 

ser homem ou de ser educado. E será aqui que os conteúdos educativos adquirem uma função 

formativa e não meramente de saber ou ritual: eles induzirão nos educandos a capacidade e 

necessidade de autonomia axiológica e nos educadores a necessidade de ultrapassar os seus 

limites para que eles também sejam cada vez mais capazes de realizar a dimensão performati-

va humana, propondo-se ao melhor experienciando neles próprios essa melhoria e tornando-se 

modelos apreciáveis de ser seguidos – fundamento da autoridade educativa.  

De modo que o processo de autonomia do educando ou de libertação tem como sentido 

último a constituição do homem livre, isto é, daquela pessoa que desenvolveu a capacidade de 

                                                           
26 O texto de Passmore, tirado de Filosofia do Ensino, é este: «O facto de todos os seres humanos ensinarem é, 

em muitos sentidos, o seu aspeto mais importante: é por isso que, ao contrário do que se passa com outros 

membros do reino animal, podem transmitir as características adquiridas. Se renunciassem ao ensino e se con-

tentassem com o amor, perderiam o seu traço distintivo». É evidente que há aqui uma confusão entre divisão 

psicológica e neurológica; e o conceito de amor não é o usado neste trabalho – como construção consciente de 

condições para a realização do outro. 
27 Família, escola, sociedade civil e Estado (Maia, 2013: 46-49). 
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procurar aperfeiçoar-se mesmo num meio adverso; e com isso se torna educativa dando con-

teúdo profundo ao otimismo pedagógico atribuído a Rousseau sobre a bondade original do 

homem ou ao otimismo moral de Aristóteles que acreditava na expansão ‘automática ‘ do 

bem. 

É evidente que todo este processo é facilitado pela disposição do educando recebida 

num contexto social e pela ‘habilidade’ do educador no estímulo que produz nesse educando. 

Savater reconhece esta dimensão social ao afirmar: «. . . o que é próprio do homem não é tan-

to o simples aprender como o aprender com outros homens, ser ensinado por eles» (Saveter, 

2006: 37). Mas ser educado é mais que ser culto. E, por isso, o mesmo autor (2006:40) afirma 

quase de seguida: «a principal rubrica que os homens ensinam uns aos outros é em que con-

siste ser homem . . .’»; isso mesmo que ele reconhece ao citar Delval: «uma reflexão sobre os 

fins da educação é uma reflexão sobre o destino do homem, sobre o lugar que ocupa na natu-

reza, sobre as relações entre os seres humanos» (Savater, 2006: 51). E se considerarmos que a 

melhor das relações é a que estimula, pelo exemplo e pela convicção, o aumento das qualida-

des do ser homem, teremos determinado o peso da tarefa dos que, para além de homens, têm a 

função de fazer desse estímulo ‘profissão’: os educadores ou professores, os diretores de tur-

ma, os diretores das escolas28. De uma forma muito poética – o que não significa menos ver-

dadeira – Savater (2006:70) vai dizer que a função educativa da família é importantíssima, 

mas que para tal é preciso que ‘alguém se resigne a ser adulto’. O pai e a mãe não são meros 

amigos. Esta atitude não favorece a formação da consciência moral dos filhos. Esta observa-

ção, junto à anterior, leva-nos a prever a dificuldade que teremos em colocar num patamar 

correto o papel dos líderes escolares quando tivermos de caracterizar e de optar por um mode-

lo ‘democrático’ ou ‘autoritário’. Mas deixa-nos desde já um alerta para a componente ética 

dessa função de liderança 

  

3.1. Uma ética porquê e para quê? 

 

Luc Ferry (2009: 9) atribui à filosofia dois grandes papeis: a compreensão do mundo em 

que vivemos e a fundamentação da opção ética. Claro que isto é o que genericamente deriva 

da educação ou se chama ‘cultura’ no sentido mais racionalista da palavra. Diz mesmo que 

essas opções culturais que se generalizam numa época ou sociedade começam por ser «gran-

des construções metafísicas antes de se tornarem opiniões expostas . . . para serem consumi-

                                                           
28 Não se inclui aqui os ministros da educação porque nem eles se prepararam especificamente para a função 

nem a exercem em moldes controláveis de bondade. 
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das pelos cidadãos» (Ferry, 2009:9-10) – mesmo que seja para que esse cidadão se sirva da 

filosofia só para o ajudar «a vencer os medos que paralisam a vida» (Ferry, 2009:10). Ao 

mesmo objetivo chega Rafael Alvira (1998:27) quando, referindo-se a David Hume, diz que 

este recusa a metafísica e faz a filosofia partir da experiência: «. . . simplesmente seria um 

instrumento útil para poder organizar uma existência como a nossa, tão pluridimensional». 

Embora se note o pendor não sectário mas preferencial por uma visão cristã29 – mesmo 

na comparação que necessariamente é feita à diversidade das respostas dadas na história para 

os três problemas que mais atenção chamam à filosofia, o mesmo autor explicita mais e me-

lhor, no decurso da primeira metade da obra, as três grandes questões específicas da filosofia: 

a da morte (e da salvação), a da ética e a da sabedoria (associada à imortalidade). 

Do nosso interesse especial neste trabalho é a questão da ética. E sobre ela o autor tem 

uma afirmação na verdade interessante e importante para este nosso tema: «. . . no plano mo-

ral, [as] desigualdades não têm qualquer importância. Porque aquilo que interessa é apenas o 

uso que fazemos dessas qualidades inatas e não as qualidades em si» (Ferry, 2009: 79). Logo 

de seguida aparece essa aplicação ao cristianismo e, então, fala do «mérito que cada um tem 

no uso que . . . faz» das qualidades naturais e inatas e não do valor dessas qualidades em si 

mesmas (Ferry, 2009: 80). 

Mas as palavras de Luc Ferry, como as de muitos autores que partem do facto moral ou 

da liberdade como opção moral, precisam de ser mais fundamentadas ou reorientadas para o 

nosso tema: o significado e importância constitutiva do ser professor, sobretudo na função de 

líder escolar. Por isso, distinguimos ética e moral, deixando para a primeira a determinação 

dos princípios de aperfeiçoamento na bondade e para a segunda a aplicação desses princípios 

a grupos de ações. Ao mesmo tempo, salvo alguns traços físicos e de influência no tempera-

mento, o homem é essencialmente determinado por um caráter – que se constitui na base tem-

peramental, mas com grande papel da educação – e a dimensão ética tem mais a ver com esse 

caráter do que com as qualidades naturais. Sejamos claros na aplicação ao nosso tema: a for-

mação pessoal de respeito e a dedicação aos outros serão um traço essencial e determinante de 

uma boa relação de liderança; ora, essa formação não depende tanto de um dote como de uma 

aprendizagem ou formação socio-pessoal. Em terceiro lugar levanta-se a questão da ética co-

mo opção ou como liberdade. Se a moral é essencialmente interiorizada pelo contexto educa-

tivo e serve para a indução de princípios éticos, o certo é que a ética não consiste só, nem so-

bretudo, nas opções que o contexto nos levou a fazer como ‘bem educados’.  

                                                           
29 Vejamos um exemplo: com o cristianismo, “pela primeira vez na história da humanidade é a liberdade e não a 

natureza que passa a ser o fundamento da moral” (Ferry, 2009:81). 
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A ética é definida por Maia (2013: 27-29) na dependência da característica de perfecti-

bilidade. Assim sendo, a ética determina o que é mais perfeito para a caracterização do ser 

homem; e moral é a opção melhor para realizar essa perfeição. Daí que a liberdade não con-

sista em fazer opções, mas em optar pelo melhor. Vai nesse sentido a afirmação de Kolako-

vski (1997: 300) quando diz: «. . .  as teorias éticas e as regras morais ocupam-se . . . dos bens 

que se consideram dignos de serem perseguidos por si». Isto poderia pressupor bens que obje-

tivamente servissem todos os homens – o que não é possível; mas é verdade a posição do au-

tor apontando para que só os bens ‘valiosos’ é que são opção moral e ética. Em parte essa 

ideia poderia ser confirmada pela resposta que ele dá no subtítulo “porque existe a ética”, em 

que diz: «As regras morais, incluindo os conceitos de pecado e mérito, fazem claramente par-

te de todas as sociedades humanas conhecidas e, num certo estádio, fundem-se em geral com 

as crenças religiosas…» (Kolakovski, 1997, 301). Mas logo de seguida ele reconhece que o 

contacto com povos diferentes não deixará de ter tido uma grande importância não só no rela-

tivismo da moral, mas também na procura de umas normas aplicáveis a todos. No entanto, a 

razão que ele apresenta para a existência da ética e da moral é demasiado fenomenológica e 

não constituinte do ser homem, ao contrário do pelo menos aparente caráter absoluto da pri-

meira afirmação transcrita. Em resumo, ele considera que a grande razão por que existe ética e 

moral está no facto de que os homens tiveram consciência de que havia regras cujo respeito 

era inevitável (as leis da física) e outras que podiam ser desobedecidas, dependendo da vonta-

de (as normas morais). Mas daí até se chegar a uma «. . . consciência da universalidade da 

condição humana, e códigos morais de caráter universal. . .» houve um grande salto, cuja 

«consciência – continua o mesmo autor (Kolakovski, 1997, 339) – equivaleu ao despertar da 

consciência moral e, portanto, ao emergir da humanidade como outra coisa que não uma es-

pécie zoológica entre as outras». 

Quando falamos das características positivas ou apreciadas da liderança teremos neces-

sariamente em conta a prioridade do esforço dos líderes em fazerem as melhores opções para 

o conjunto da escola e para cada elemento em particular; e não o que simplesmente a lei ou a 

sua disposição ou o seu interesse pessoal lhes permitem fazer. Na verdade, referindo-se ao 

pensamento de Ricoeur a propósito da distinção entre ética e moral, Reis Monteiro (2005: 29) 

transcreve a breve mas significativa proposta de Ricoeur: «… chamar ética ao desejo de uma 

vida realizada, com e para os outros, em instituições justas». Essa vida realizada implicará, 

segundo o mesmo Ricoeur: a ética como cuidado de si, como cuidado pelo outro, como cui-

dado pela instituição. 
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Esta dimensão ética implicará, portanto, uma reflexão que tenda a superar os ‘hábitos’ 

morais de uma sociedade ou mesmo a reivindicação egoísta de direitos para a realização indi-

vidual sem atenção aos outros e às instituições. Fernández e Alonso (1994: 55-56) alertam 

também para o risco de a ética cair na mera discussão e justificação da moral existente num 

grupo ou sociedade e de «. . . deixar de fazer propostas de humanização da vida do homem». 

Ora, compete à ética o papel reflexivo e performativo de tentar passar a vida do homem (indi-

víduo, comunidade ou humanidade) do existente ao desejável. Daí que a ética se situe no pla-

no do dever e não do ser e que a moral seja justificada como a melhor opção para que se reali-

ze a melhor forma possível de ser homem. Citando os autores referidos, Maia (2011: 87) 

chama a atenção para duas significativas afirmações: «. . . a descrição do que existe não esgo-

ta a questão do que pode fazer-se»; e «. . . a descrição de uma situação não é a última palavra 

acerca das nossas possibilidades de atuação nela», salvaguardando necessariamente que essas 

possibilidades se devem inscrever num contexto de justificação da mudança e, sobretudo, do 

sentido de aperfeiçoamento que essa mudança deve apresentar – ou, pelo menos, ser perceci-

onada como tal. 

O ‘porquê’ e ‘para quê’ da ética aparecem assim associados à dimensão constitutiva do 

ser homem, que é sempre aspiração a ser melhor e que sem essa aspiração deixa de ter sentido 

individual, coletivo e institucional; e aparecem também associados ao cerne da própria ética, 

que só tem sentido como procura do aperfeiçoamento desse homem que vive situado num 

tempo e num espaço ou num contexto, mas que não pode abdicar da aspiração à melhoria do 

ser singular, relacional e institucional. Esta questão, relacionada também com a educação, 

recoloca o dilema de ser educado e de nunca chegar a sê-lo completamente; mas coloca uma 

questão de maior profundidade e alcance: se, por dignidade constituída de espécie, o homem 

merece e tem possibilidades de aperfeiçoamento, essa mesma dignidade não o dispensa da 

procura do aperfeiçoamento ético, com o qual o homem realiza a dignidade constituinte. E 

esta é que exige opções certas – ou, pelo menos, de bem fazer e bem quer – e fundamenta a 

responsabilidade e mérito de cada um – com o efeito possível de exemplaridade sobre o cole-

tivo e com o efeito real de dignificação e legitimidade de fazer juízos de valor e de educar. 

Finalmente, de uma forma mais radical, podemos referir o lamento de Gustavo Villapa-

los (2002) no prólogo da sua obra El libro de los valores, que alude a uma generalizada atitu-

de de “não ligar” e “passar ao lado” de tudo e de usar os valores por conveniência. Este la-

mento é acompanhado da constatação do autor de que «se passou de uma ética do esforço 

para uma ética da diversão». Mas o mais significativo é a chamada de atenção para uma per-
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gunta e uma convicção. A pergunta é esta: «pode-se viver sem valores?»; e a convicção é ain-

da mais sugestiva:  

Para não cair no logro das palavras, convém deixar claro, à partida, que obviamente 

nem tudo vale o mesmo nem é igual. Se as pessoas, todas e cada uma delas, são iguais 

em dignidade30 e se tornam merecedoras de mais ou de menos segundo as suas obras . . . 

, as ideias, para não dizer já as ideologias, e as coisas não valem todas igual. Umas va-

lem mais que outras, e algumas não valem um chavo. . .  [Há algo que é] «positivo, dig-

no, apreciável, merecedor do nosso esforço para o alcançar (Villapalos, 2002: 9-10). 

 

O autor, no entanto, segue a máxima aristotélica de que o bem se difunde por si mesmo, 

dizendo que «os valores não se impõem, não podem impor-se. Atraem por si mesmos» (Villa-

palos: 10). E esta talvez seja a grande questão que se coloca à educação na questão específica 

dos ‘valores’ dos líderes escolares. Na verdade, se não há pessoas sem valores e se os valores 

não valem todos o mesmo, a educação tem de resolver a questão da seleção de valores e as 

lideranças têm de funcionar de modo a que uns valores e não outros mereçam a preferência e 

o esforço das pessoas educandas e educadoras da instituição escolar. Daqui resultam duas 

grandes questões: quais os valores que a educação escolar deve (e pode?) ensinar ou transmi-

tir; e até onde chega a responsabilidade e o papel desempenhados pelos professores ou educa-

dores nesse processo. Claro que a especificidade do educativo abordada no ponto 2.3. já nos 

permite algumas respostas, embora mais factuais do que de fundamentação para o nosso pro-

jeto de definir um perfil ético do educador que determine toda a sua ação e pessoa e não seja 

uma mera opção do ‘profissional’ da educação. 

 

3.2. Educar: condição e necessidade humanas 

 

Educação, moral e pessoa poderia ser um subtítulo para esta parte, sem a vírgula a sepa-

rar educação e moral. Bastava que aceitássemos como ponto de partida a liberdade inerente a 

cada criança, expressa na transcrição que Carvalho (1998: 96) faz de Cousinet: “a educação é 

a obra da criança, esta não tem de ser educada, nem mesmo de se educar, não tem outra coisa 

a fazer senão viver». E Carvalho conclui que «é assim que a educação acaba por ser entendida 

como realização da criança. Esta e outras referências que o autor faz e que se encontram em 

diversos outros ‘pedagogos’ da Escola Nova parecem traduzir a ideia de que, também por 

natureza, a liberdade de princípio inclui a melhor decisão moral da criança, isto é, a opção 

pelo melhor princípio ético. Mas são palavras do mesmo Cousinet, citadas pelo mesmo autor, 

que afirma que «. . .  o educador prepara para cada idade o meio conveniente». E a citação 

continua dizendo, em resumo, que nesses meios estão os estímulos aos quais a criança dará 

                                                           
30 Estará certamente o autor a falar de dignidade ‘constituída’, segundo a nossa abordagem anterior. 
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resposta, incluindo às suas «verdadeiras necessidades». Antes de resumirmos a crítica que 

Carvalho faz através do comentário a diversas propostas históricas da educação, convém des-

de já chamar a atenção para dois aspetos nucleares: primeiro, o condicionamento e a pré-

formatação que esses meios ‘criados’ pelo educador produziriam na criança. De algum modo, 

não passaria de uma espécie de doutrinamento de género behaviorista. Em segundo lugar, 

pressupõe-se uma crença na capacidade indutiva da criança, que é mais difícil de adquirir 

quanto menores forem as situações de aprendizagem efetiva por que passe e a que tenha de 

responder. 

Mas a questão mais profunda está na não referência à dimensão moral da educação, a 

não ser no mais restrito sentido, isto é, no ‘hábito’ de responder em conformidade com o meio 

em que se encontra. Ora, nem a moral termina nesse hábito cego de respeito pelas normas de 

uma sociedade, nem a liberdade ou constituição da pessoa é um dado garantido à partida: é, 

antes, uma indeterminação e uma potencialidade que, juntas ao dever de realizar o projeto 

humano, apontam para uma finalidade de aperfeiçoamento – exigente no esforço de cada um e 

justificador do desrespeito por normas morais que não tenham essa progressiva dignificação 

humana em primeiro plano nas preocupações. 

Carvalho faz na mesma obra alguns reparos e avalia essa posição doutrinária ‘libertária’ 

afirmando que se coloca a pedagogia ao serviço da sociologia e que o educando «. . .  é reco-

nhecido como um sujeito espontâneo de ação moral, social e cultural. Estamos . . .  perante o 

império  de um individualismo. . . » (Carvalho, 1998: 24). Há necessidade, portanto, – consi-

dera Carvalho – de uma pedagogia relacional, como a proposta por Louis Not (1989); mas 

esta consideração é seguida logo de uma advertência: «A relação entre aquele que ensina e o 

que aprende não é paritária, o que significa que não é simétrica, mas apenas recíproca» (Car-

valho, 1998a: 26). E mais adiante o mesmo autor chama a atenção para o que neste trabalho 

mais nos interessa: a formação moral assente na responsabilidade e caráter moral dos educa-

dores: «Esta sociedade do nós desemboca na enunciação e operacionalização do caráter con-

tratual da formação da segunda pessoa» [o educando] (Carvalho, 1998: 28). 

E aqui temos nós de distinguir claramente entre uma formação cívica para a sociabiliza-

ção passiva e uma formação moral ativa da pessoa que, optando indutivamente por aprendiza-

gem moral, pelo que lhe pareça melhor, chegará a ser capaz de realizar uma ética e a propor 

novos domínios de opção intuitivamente conducentes a propostas e opções éticas que definem 

o ser pessoa digna. Será, portanto, num novo ou mais exigente modo de ser pessoa que estará 

a dimensão de liberdade e assentará a responsabilidade de educar ou de ser educado. Por isso 

mesmo, enquanto a pessoa não for capaz de intencionalmente procurar melhorar-se, não será 
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capaz de incutir nos outros essa disposição; e, consequentemente, não atingirá um grau de 

liberdade que se constitua como ideal para os educandos e modelo pedagógico para o educa-

dor31. 

Savater (2004: 15) afirma que procura «. . . uma antropologia a partir da liberdade, isto 

é, considerando a liberdade como diferença específica do género humano». Isto tem sentido 

no aspeto de não determinismo comparado com os outros animais; mas é muito redutor quan-

do se trata da liberdade de ser pessoa – que se distingue sobretudo pela vontade ou disposição 

de congregar energias e estratégias para passar do que é ao que pode ser – ou mesmo ao que 

deve ser. Os fatores que conduzem a esta disposição são vários, mas a aprendizagem, o exem-

plo, o incentivo e a experiência de bondade verificada na relação educativa não deixam de 

exercer uma influência determinante. O mesmo autor (2004: 31) cita de Ludovico Geymonat 

os três elementos constitutivos da liberdade: «O estado de coisas de que o indivíduo parte, o 

conjunto de iniciativas compatíveis com esse estado de coisas e o ato de vontade com que 

decide escolher uma». Claro que já Aristóteles dizia que podemos escolher mal por ignorância 

ou coação; mas teremos de acrescentar que poderemos escolher mal também por má forma-

ção, mau exemplo e falta de incentivo de aperfeiçoamento. Muitas vezes a opção melhor exi-

ge esforço ou sacrifício, e isso não é disposição natural. E não podemos considerar a opção 

pelo melhor como uma hipótese de valor igual ao de uma simples opção arbitrária. Mesmo 

que a moral se referisse só a uma ‘arte de viver’, diz Savater (2004: 52) que «. . . só mostrará 

os seus melhores êxitos em certos modelos pessoais especialmente afortunados. . .»; e que 

essa «. . . arte estabelece no seu campo uma axiologia (o que é bom ou mau, o melhor e o pi-

or, o que vale e o que não vale) e uma deontologia (o que deve fazer-se em cada caso, e co-

mo32 deve fazer-se» (Savater, 2004: 52). Acontece neste domínio o que o mesmo autor diz a 

propósito da educação cívica: «Nas democracias todas as pessoas são igualmente respeitáveis, 

mas nem todas as opiniões: muito longe disso!» (Savater, 2004: 133). Mais adiante teremos 

oportunidade de regressar em parte a esta questão e distinguir também os critérios de maior 

ou menor respeitabilidade até das pessoas e da aceitação de ideias diferentes: o bem que daí 

derive e a dimensão constituinte da liberdade ou dignidade humana – que é o equivalente ao 

ser pessoa e ao fenómeno que entra na relação pedagógica que é a personalidade. Se a liber-

                                                           
31 A inversa também é válida: um educando que chega ao nível de ser eticamente exigente consigo mesmo exige 

de um educador uma qualidade moral e ética maior. E o mesmo se poderia afirmar dos liderados em relação 

aos líderes – sendo que, neste caso dos líderes escolares, a responsabilidade ético-moral dos liderados é já de si 

superior à dos educandos. 
32 Não se distingue aqui a questão da moral formal ou material apresentada por Kant porque, na verdade, não 

tendo esta afirmação o mesmo alcance da distinção kantiana, não deixa um código deontológico de ser superior 

a um regulamento e de exigir ao profissional uma opção pessoal segundo um critério moral. 
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dade e a dignidade humanas são sempre uma consequência das ações humanas, onde essa 

consequência é mais vincada – embora possa ser menos visível em termos imediatos – é na 

educação. A educação era para Aristóteles uma segunda natureza e para Hegel uma oposição 

à disposição natural do indivíduo. Mas essas afirmações só têm sentido se considerarmos que 

a ‘natureza’ da pessoa não inclui também a sua disposição física e as condicionantes em que 

ela surge e se desenvolve. Por isso, ao falarmos de educação falamos sempre de um traço 

marcante ou substrato que se repercute no ser de cada um educado e que, mais do que uma 

máscara que tipifica um ator, é um traço subjacente ao modo singular de ser homem. Na esco-

la moderna organizada em turmas ou classes, o objetivo de formar pessoas tanto se apresenta 

como contraditório em relação a uma educação por precetores como facilita o processo de 

personalização singular. Na verdade, o sentido de educação como educere ou revelação de 

potencialidades de cada educando é facilitado no contexto de uma classe em que o domínio 

do precetor não é tão presente; por outro lado, se o professor ‘fala’ para todos de modo igual, 

como conseguir que ele atenda às necessidades, disposições e interesses pessoais de cada edu-

cando? É essa também a grande questão que se colocou já no tema da massificação e do eli-

tismo escolar. Mas também a omnipresença e omnisciência do precetor dificilmente se ajusta-

rá à necessidade de respostas diferentes que o fenómeno coloca ou, mais ainda, que qualquer 

sociedade em renovação precisa de criar baseada em sólidos fundamentos de convicção, de 

metodologia, de reações e de valores. 

A educação é condição inalienável de ser pessoa; e a dimensão moral da pessoa é cons-

tituinte do traço de caráter que essa pessoa revela na vivência singular da relacionalidade. 

Como a liderança é uma forma específica da relacionalidade em que a interpessoalidade pres-

supõe maior responsabilidade dos líderes, o cuidado pela vertente moral que eles devem ma-

nifestar apresenta-se como chave – que poderíamos dizer mestra – de uma eficácia e eficiên-

cia formativa da instituição que dirigem e dos membros dirigidos. 

Finalmente, como o processo educativo não é passivo, mesmo os menos ativos dos diri-

gidos percecionam positiva ou negativamente as atitudes e o caráter dos diretores e tendem a 

agir condicionados por um instinto de adesão ou recusa do que consideram bem ou mal – a 

não ser que experiências anteriores, explicadas pela psicologia, possam conduzir a que a rea-

ção se mostre adversa a essa perceção e que um bom aluno o seja para mostrar quão mau é um 

professor; ou que um bom professor o seja para mostrar quão mau é um diretor. Mas esta ex-

pectativa é demasiado otimista para confiarmos o processo de aperfeiçoamento ao seu dina-

mismo ocasional; e não abarcaria certamente nem a totalidade nem sequer a grande maioria 

dos elementos da instituição escolar. Ora, a escola de massas desenvolveu-se, apesar das con-
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tradições que acarreta, para promover o sucesso pessoal e social de todos os escolarizados e 

escolarizadores33. 

De seguida, tentaremos ver em que bases assenta uma boa escola massificada e os limi-

tes que ela apresenta, sobretudo por confusão dos conceitos de disposição natural e formação 

de caráter e da ambígua expressão ‘respeito pela pessoa’ educanda. 

 

3.2.1. O conceito de respeito pelo educando: pessoa e liberdade 

Em vez do termo educando poderíamos ter usado ‘liderado’ por duas razões: o liderado 

merece respeito e o liderado é já portador de uma singularidade advinda do caráter desenvol-

vido também pela educação. Mas a opção feita pelo termo educando impõe-se porque o lide-

rado também é sempre um educando que cria responsabilidades ao líder nesse sentido; e o 

‘educando’ abarca qualquer momento ou fase de vida e de profissão – onde se incluem os 

líderes escolares, com maioria de razão. A educação em geral e a questão da personalização 

em particular levantam sérios problemas filosóficos quanto à liberdade dos educandos e, por 

consequência, à legitimidade dos educadores34 – isto sem se referir ainda o alcance e os limi-

tes da própria educação e as condições de liberdade no sentido de opção pelo melhor. Fullat 

(1995: 41) considera a educação com condição do ser homem. São dele estas significativas 

palavras:   

Cada momento da história tem as suas facetas e os seus temas de moda. Há um, no en-

tanto, que atravessa todas as civilizações: refiro-me à educação dos homens. As modas 

de vestuário, as musicais e mesmo as científicas vão e vêm; o tema da criação do ser 

humano, em contrapartida, é algo constante, quer se tome ou não consciência dele. A 

razão disto é muito simples: o homem existe unicamente na medida em que se educa. 

Um ser humano carente de educação – uma criança-lobo, por exemplo – assemelha-se 

mais a um animal do que a um indivíduo da espécie humana. Isto é de tal modo assim 

que poderia definir-se o homem como animal educando ou animal que deve ser educa-

do, se não queremos que nos fique no puro animal – pelo menos face a uma visão des-

critiva ou, então, científica. 

 

Maia (2001: 9) resume este pensamento de Fullat do seguinte modo: «Educar é simultanea-

mente um ato de instinto natural, sociobiológico, de altruísmo e de dever ético». 

Sabemos que Sócrates considerava o homem ignorante e não mau; mas isso só teria sen-

tido se alguém tivesse a certeza absoluta e disposição ditatorial da verdade e da prática con-

forme a mesma. Savater (2004: 61), num curioso título – Tribulações do arbítrio – e servin-

do-se do exemplo do romance de Henrik Strangerup O homem que queria ser culpado, tem 

                                                           
33 Na qualidade de ‘profissionais’ ou na qualidade de pessoa – que contém a dimensão educativa –, os escolari-

zadores têm de sentir o sucesso pessoal pela eficácia e eficiência que a escola consegue sobre os escolarizados. 
34 Tomamos aqui os líderes escolares com função educativa perante os liderados, mesmo que esses líderes não 

sejam só os professores. 
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uma afirmação que é deveras significativa e perturbadora: «A sociedade medicinada e pater-

nalista oferece a conversão em dependência ou transtorno induzido de qualquer transgressão 

das normas vigentes: a higiene e a clínica substituem a ética. A consciência alivia-se das más 

escolhas e acaba por desaparecer como tal consciência» (Savater, 2004: 63). Mas poucas li-

nhas a seguir diz também que essa desresponsabilização se faz só sobre a culpa e não sobre o 

mérito; e que, por isso, ninguém atribui aos outros ou a circunstâncias favoráveis externas o 

mérito de receber o Nobel, por exemplo: «Somos excelentes graças a nós, mas somos maus 

ou deficientes independentemente de nós» (Savater, 2004: 64). E esta contradição não é tão 

nova como parece, testemunha o autor com a referida ignorância de Sócrates, os elementos 

passionais de Platão, a debilidade da vontade de Aristóteles, o testemunho de São Paulo, que 

não considera o bem como intrínseco ao seu ser, embora a vontade o deseje (Savater, 2004: 

65). No extremo, o mesmo autor até refere a fábula da rã e do escorpião, apresentada por Or-

son Welles, que termina com o escorpião não cumprindo a promessa de não picar a rã depois 

desta o deixar usá-la para passar o rio, mas justificando-se com o facto de não haver « . . . 

remédio, o meu caráter é assim. . . ». 

Não abordamos a questão demasiado filosófica do destino, mas não deixamos de apro-

veitar do mesmo autor para referirmos quatro apoios que temos no exercício (ou exercitação?) 

da nossa liberdade: as instituições são um ponto de partida e tentam potenciar a nossa liberta-

ção; a linguagem, que tem uma função simbólica e performativa e que permite não só a refle-

xão, mas a proposição de ideais; a técnica, que nos permite suprir parte da nossa vulnerabili-

dade; e a nossa humanidade, que tem limites inultrapassáveis, mas que pode, pela interdição e 

interajuda, promover a melhoria ou prevalência do bem fazer sobre o mal fazer. Mas também 

o autor nos chama a atenção para o facto de a liberdade grega consistir no “eu posso” e não no 

“eu quero” (Savater, 2004: 78-83). E aqui teremos de abandonar o autor e afirmar que o “eu 

quero” e o “eu posso” se identificam hoje com o “apetece-me e posso” e no consequente “eu 

faço” ou “não me apetece” – que conduz a que aquilo que eu não quero justifica que eu me 

disponha a não fazer e o motivo pode ser simplesmente egoísta ou hedonista e não devido a 

qualquer preocupação de ultrapassar a moral vigente e procurar a excelência ética. 

Estas considerações interessam-nos de modo especial aplicadas ao que em educação, 

sobretudo depois do movimento da Escola Nova, se chama respeitar o educando. Já vimos 

que para Hegel a educação consistia em contrariar as disposições naturais do aluno que, sem 

apoio diverso, nunca se disporia a fazer o desagradável ou aquilo que acharia não estar ao seu 

alcance. Por outro lado, diz que, se fosse para o aluno sair da escola como lá entrou, não valia 

a pena ter passado por ela. Mas a nossa fundamentação, que tem de aplicar-se essencialmente 
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à formação do caráter e à dimensão ética, baseia-se sobretudo na constituição do ser pessoa 

em si mesma, que implica desenvolver-se com acrescento de qualidades positivas ou estimá-

veis. Esse desenvolver-se implicará o instrumento do educare como aquisição dos conteúdos 

culturais; mas não poderá deixar de atender ao esforço de superar os limites desses conteúdos 

e, sobretudo, dos padrões de bondade correntes numa sociedade. De modo que o respeito pela 

pessoa do educando inclui e implica experiências de inovação e desafios de novas respostas 

ou de respostas de qualidade superior às aprendidas com e através dos outros, em qualquer 

das dimensões que designamos como humanas: intersubjetivas, de autonomia e de ideal. Não 

falando de âmbitos que firam a dignidade humana, se é válida a conceção de respeito pelo 

aluno como necessidade de partir das suas capacidades e limites no processo de aprendiza-

gem, não menos importante é o respeito pela pessoa que o aluno possa vir a ser desenvolven-

do potencialidades que o tornarão mais livre. Evidentemente que, como nem todo o possível é 

legítimo, também as potencialidades não serão ilimitadas, nem o seu estímulo. Mas respeitar o 

aluno é colocá-lo em situação de, mesmo com esforço, ele desenvolver o máximo da sua hu-

manização (ou mesmo hominização), dentro dos padrões que podem ser os mesmos da pai-

deia grega: do belo e do bom – com a consciência de que nem tudo vale o mesmo e que a dis-

posição de seleção do melhor faz parte desse respeito porque é o que responde mais à nature-

za perfetível ou constituinte do homem. 

Os mesmos critérios que se aplicam ao respeito pelo educando são aplicáveis em grau 

de responsabilidade superior aos educadores; e dentro destes aos que assumem funções de 

liderança ou só de chefia. Nas qualidades humanas da pessoa que lidera ou chefia está o gran-

de fundamento da autoridade – da qual deriva pelo menos parte do empenho dos liderados. 

 

3.3. O(s) arquétipo(s) morais legislativo(s) da legislação portuguesa sobre educação 

 

A abordagem do paradigma de legislação portuguesa sobre educação formal escolar é 

uma tarefa gigantesca, ou mesmo insana: é muita e muito dispersa no tipo de fonte e de hie-

rarquia legal – nem sempre respeitada na prática35; e traduz-se numa desilusão quanto aos 

objetivos de perfil ético procurados neste trabalho. Mas, por outro lado, esta abordagem é 

necessária para, pelo menos, compreender a antinomia que o discurso político revela quando 

se refere à “paixão pela educação”, ao “investimento na formação dos nossos jovens”, às “no-

vas oportunidades de aprendizagem” ou, simplesmente, a “grandes investimentos na educa-

                                                           
35 Não é raro que os LALs (Lançamento do ano letivo) contenham orientações sobre continuidade pedagógica, 

preferência de horários, número de alunos por turma ou mesmo carga letiva docente que contrariam 

Despachos, Decretos-Lei ou mesmo Leis. 
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ção”. Mesmo quando se trata do discurso político sobre avaliação, quer dos docentes, quer 

dos alunos, na prática fica a sensação de que o objetivo é travar as progressões remuneratórias 

dos primeiros e facilitar o acesso a diplomas dos segundos – ou, o que será manifestamente 

maquiavélico, fazer da escola um logro e atirar a responsabilidade e oportunidade de uma boa 

aprendizagem para os mais favorecidos pela natureza, pela família ou pela sorte de encontra-

rem um leque de professores responsáveis numa escola com ‘bom clima’ de estudo e forma-

ção.  

Poderíamos, à partida, afirmar que a legislação sobre docência/educação escolar ou não 

se refere a exigências ético-morais ou fá-lo em termos tão amplos que nem são concretizados 

no articulado nem possíveis de serem interpretados com uma certa uniformidade pelos gesto-

res escolares ou simples professores. 

Convém ressalvar que foi analisada a legislação pós-25 de abril que parecia mais passí-

vel de apresentar algumas linhas paradigmáticas da orientação que se procurava. É exceção 

um texto de 1968 em que é clara a preocupação ético-moral e que se distingue, por isso, de 

toda a outra legislação analisada. 

 Os itens em questão são apresentados em forma de texto corrido, para evitar uma ex-

tensão muito grande que uma tabela ocuparia; e esses itens são: Presidente do Conselho Dire-

tivo/ Diretor, Presidente Conselho Geral/Conselho de Escola, Presidente Conselho Pedagógi-

co, Delegado de Grupo/Coordenador de Departamento, Diretor de Turma e Profes-

sor/Educador. Como nem toda a legislação consultada é referida nesta análise – normalmente 

porque não continha mais do que indicações administrativas ou burocráticas – , em Apêndice I 

aparecerá a identificação completa da mesma – com sinalização dos elementos aplicados na 

nossa análise. Como a temática em que está centrado este trabalho é a liderança, num contexto 

mais amplo que inclui as lideranças intermédias e os próprios professores, o que se procurou 

foi ver que exigências ético-morais a legislação colocava a esses seis tipos de líderes escola-

res.  

 

Referências ao Diretor ou ao Presidente do Conselho Diretivo. Por curiosidade e 

grande contraste adivinhável em relação à atualidade, transcreve-se na íntegra uma alínea do 

DL 48572/68 em relação ao ‘Ciclo Preparatório’36 – mas que era aplicável a outros níveis, 

mesmo no ensino superior, como ficou comprovado nos incidentes estudantis de 69 na Uni-

versidade de Coimbra: 

                                                           
36 Entenda-se os atuais 5º e 6º anos, ou 2º ciclo do ensino básico. 
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Velar pela saúde moral e física dos alunos, dentro e fora da escola, procurando remover, 

se necessário com recurso às autoridades administrativas ou policiais, tudo quanto possa 

comprometê-la, e zelando pelo asseio e higiene do edifício (art. 136, alínea e). 

 

E não poderia deixar de transcrever-se também uma citação de António Nóvoa (1996) feita 

por Pinto da Costa (2005: 220-221) a propósito da figura e do papel dos diretores – no caso, 

reitores37 – antes do 25 de abril, em que se relaciona essa forte autoridade com a “liberdade 

relativa” dos restantes atores escolares38: 

Até à década de sessenta39, os liceus constroem uma imagem de qualidade, conseguindo 

mesmo afirmar uma cultura organizacional própria. A figura do reitor, fortemente legi-

timada pela autoridade delegada que recebe do Estado, joga um papel fulcral neste pro-

cesso assegurando, paradoxalmente, uma certa margem de autonomia no funcionamento 

dos liceus. O prestígio do cargo e a liderança forte do reitor permitem aos restantes ato-

res educativos usufruir de uma liberdade relativa, que favorece um investimento positi-

vo do espaço escolar. 

Deve dizer-se, em abono da verdade, que essa autoridade vinha mais do poder e do ‘clima’ 

sociopolítico do que de qualidades pessoais desses agentes; e que essa aparente ‘autonomia’ 

se devia ao facto de os reitores serem da confiança absoluta do regime, que os apoiava mesmo 

em ilegalidades flagrantes, sabendo que eles eram fieis cumpridores das orientações gover-

namentais. Conta uma testemunha da época que em 1967 num liceu de Braga – que não se 

identifica porque alguns intervenientes ainda podem estar vivos – um aluno faltou à oral na 

sua vez e que, no final da oral dos outros, o vice-reitor, que era reitor interino, deslocou-se à 

sala, com o aluno, os pais do aluno e os professores e o aluno fez oral à porta fechada. Perante 

os insultos proferidos pelos alunos que estavam à espera dos resultados no recreio, a Guarda 

Republicana, a cavalo, entrou no espaço e distribuiu cacetada em quantos conseguiu. E o alu-

no saiu aprovado, quando tinha entrado com notas negativas para essas orais. 

No pós-25 de abril, a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/86, de 14 de outu-

bro) atribui à administração e gestão das escolas o respeito pela democraticidade, referindo 

como objetivos pedagógicos e educativos a «formação social e cívica» (art. 43º, nº1); e alerta 

para a supremacia dos critérios pedagógicos e científicos sobre os de natureza administrativa 

(art. 45, nº3) – o que não deixa de aparentar, pelo menos, contradição com o artigo anterior. 

Para a perspetiva que nos ocupa, o primeiro estatuto da carreira docente (DL 139-A/90, de 28 

de abril) limita-se a reservar o cargo de administração e gestão a cidadãos nacionais. 

                                                           
37 Diretores eram os responsáveis das escolas industriais e/ou comerciais. 
38 Testemunhas da época, ocasionalmente contactadas, não negam a qualidade da aprendizagem; mas o ensino 

não era de qualidade tão elevada como se poderia imaginar ou esperar; e a arbitrariedade docente e do reitor ou 

diretor estendia-se à avaliação e aos exames dos alunos externos, isto é, os que não estudavam no liceu ou na 

escola industrial e/ou comercial, mas tinham de ir lá fazer exames para obterem o diploma oficial. 
39 Devia constar setenta (nota do autor). 
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Um DL que poderia ser de grande relevo, se apresentasse requisitos psicológicos e éti-

co-morais para além da formação académica, é o 105/97, de 29 de abril, que se limita a espe-

cificar dez áreas de formação especializada, mas que não são funções educativas e antes de 

ensino, de administração ou mesmo de inspeção. No mesmo sentido aparece o DL 121/2005, 

de 26 de junho, que merece dois grandes reparos: primeiro, com o argumento da qualidade do 

ensino, o que faz de essencial é dividir os professores em professores e professores titulares, 

subvertendo, muitas vezes, a hierarquia dos docentes ao privilegiar tarefas não letivas ou – o 

que também aconteceu – ao menosprezar funções como a de deputado e dirigente sindical, 

com isenção da componente letiva, em benefício de outras atividades não letivas realizadas na 

escola. O segundo reparo é que este DL foi exemplar no modo como os governos passaram a 

negociar os estatutos da carreira docente40 com os sindicatos: o DL 15/2007, de 19 de janeiro, 

que é uma nova versão do estatuto da carreira (docente), é a reprodução do DL 121/2005, que, 

com a força da lei derivada de ninguém na Assembleia da República ter pedido a sua altera-

ção, passou a fundamentar superiormente qualquer diploma posterior. 

Em aparente sentido oposto ao desprezo pela atividade letiva, o mesmo DL, no art. 91º, 

considera não haver interrupção da atividade letiva nos períodos que não sejam férias do do-

cente e, assim, este terá de estar disponível para atividades de reuniões, planificação e outras, 

incluindo a formação contínua. No preâmbulo do DL 15/2007 aparece a fundamentação ideo-

lógica das alterações introduzidas. Nele se lê:  

… é indispensável proceder à correspondente estruturação da carreira, dotando cada es-

tabelecimento de ensino de um corpo de docentes reconhecido, com mais experiência, 

mais autoridade e mais formação, que assegure em permanência funções de maior res-

ponsabilidade e que constitua uma categoria diferenciada . . . . . . ficando reservado à 

categoria superior, de professor titular, o exercício de funções de coordenação e super-

visão. 

O art. 23º, nº 1, acrescenta uma novidade nas escolas – e que faz assemelhá-las à legislação 

sobre o assunto no código do trabalho: é à direção que passa a competir enviar alguém a junta 

médica para certificar situações de alcoolismo ou toxicodependência. Aqui introduz-se já uma 

dimensão de avaliação de costumes ou mesmo moral, a ser feita pelo diretor. O poder que 

aparece no nº 4 do mesmo artigo, sobre pedido de verificação de condições de trabalho nunca 

deve ter sido acionado porque é também o diretor que considera necessário ou não esse pedi-

do – que a tutela pode interpretar mal. O artigo 115º reforça o poder disciplinar, que passa de 

processo de averiguações diretamente para processo disciplinar. O processo de avaliação tam-

bém é da sua responsabilidade, embora mais tarde pareça poder inferir-se da Lei 51/2012, de 

                                                           
40 A designação ‘docente’ deixa de aparecer no título do diploma, embora no corpo do texto se diga que a 

referência em abreviatura é ECD (Estatuto da Carreira Docente). 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        69 
 

5 de setembro, que o Conselho Geral, ao participar no processo de avaliação do diretor e ao 

ser instância de recursos hierárquico das medidas disciplinares, também possa interferir nes-

sas avaliações. 

O DL 270/2009, de 30 de setembro, volta a reforçar o papel disciplinar do diretor e da 

sua função no júri de seleção dos professores titulares, como presidente (art. 15º, nº 3, alínea 

a). Pelo DL 75/2010, de 23 de junho (nova versão do estatuto da carreira), é revogada a sepa-

ração entre professores e professores titulares. O DL 41/2012, de 21 de fevereiro, é o atual 

estatuto da carreira. Também diz que em abreviatura falará de carreira docente, mas no título 

não aparece. Indiretamente, reforça o poder dos diretores porque, com os grandes agrupamen-

tos de escolas, aumenta a extensão da sua influência e porque o Decreto regulamentar anexo 

implementa, de facto, o processo de avaliação docente, donde deriva mais poder do que das 

tarefas disciplinares ou até pedagógicas – que o DL 75/2008, de 22 de julho, atribui ao dire-

tor, sem as quais competências, diz o diploma, o diretor «. . . estaria sempre diminuído nas 

suas funções». Também o contestado poder de selecionar os docentes que não são colocados a 

nível nacional, mas a nível de escola, aumenta o seu poder, muitas vezes discricionário, dado 

que a quantidade de docentes a colocar aumentou com os vulgarmente designados mega-

agrupamentos. A partir deste último diploma legal, pelo menos implicitamente o diretor inter-

fere na avaliação dos alunos, cuja competência era anteriormente exclusiva do Conselho de 

Turma e onde o presidente do Conselho Diretivo não tinha assento, tendo-o só os professores 

da turma41. 

Estes poderes não são grande novidade, na medida em que já o DL 769/76, de 23 de ou-

tubro, se, por um lado, responsabilizava solidariamente os membros do CD – Conselho Dire-

tivo – (art. 19º, nº 1), por outro limitava o acesso às atas das reuniões desse órgão se o seu 

conteúdo fosse considerado de caráter confidencial (art. 18º); e dava ao CD capacidade de 

decisão pedagógica enquanto não estivessem nomeados pelo menos metade dos membros do 

CP; e, ainda, para cumprir as decisões do CP que lhe dissessem respeito, o CD tinha de as 

aprovar. 

                                                           
41 Em casos de reclamação, o Conselho Pedagógico era chamado a pronunciar-se. Se nova reclamação fosse 

feita, seria para a tutela regional – que decidia por vício de forma –, mas esta remetia para nova reunião do CP; 

e em caso de nova reclamação era a tutela central que decidia, mas normalmente neste caso seria porque havia 

mais do que vício formal: haveria matéria passível de processo disciplinar. Embora não sendo o assunto 

específico deste parágrafo em análise, este processo de reclamação de avaliação era normalmente o único 

momento em que o sentido ‘corporativo’ da ‘classe’ funcionava, mesmo que as relações pessoais entre alguns 

membros do Conselho de Turma não fossem as melhores. Estas atitudes revelam pelo menos uma ‘ética de 

classe’ no apreço que era manifestado pelo trabalho e honestidade do colega cuja classificação atribuída ao 

aluno era objeto de contestação. 
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Vários diplomas foram justificando o acréscimo relativo do poder dos diretores com ba-

se – diz o DL 312/83, de 21 de julho – na situação de injustiça perante outras situações, por 

ser tarefa muito pesada e porque aumenta a motivação, donde derivará melhor gestão42. 

O modelo atual tem o seu antecessor no DL 172/91, de 10 de maio, que define a respon-

sabilidade do então designado Diretor Executivo43, ao mesmo tempo que é constituído o Con-

selho de Escola. No art. 18º estão expressas as condições para ser eleito DE, mas só no domí-

nio das habilitações e avaliação. Entretanto, mesmo os requisitos de formação especializada – 

e muitas vezes de habilitação – são remetidos para legislação posterior. Dessa legislação faz 

parte a Portaria 812/92, de 18 de agosto, com a constituição de um conselho de acompanha-

mento e avaliação, mas nela só são abordadas questões burocráticas de composição e funcio-

namento, sem qualquer referência a outras ‘qualidades’ que os seus membros deveriam apre-

sentar. Não foram raros os ‘abusos’ desse modelo de gestão escolar, sobretudo na colocação 

de docentes pela escola e as queixas partiram dos interessados e não dessa comissão. Na Por-

taria 1209/92, de 23 de dezembro, vem regulamentada a formação especializada para a dire-

ção, mas no preâmbulo, que fala de «distinção entre gestão e administração dos estabeleci-

mentos de ensino», não se refere nem ensino nem educação. Por outro lado, o parágrafo se-

guinte diz que «a formação especializada em administração poderá adquirir-se…» em escolas 

superiores ou universidades; e nos nº 1, 2 e 7 a) há uma grande confusão entre administração, 

gestão, direção, etc. Como esta Portaria não era exequível (ou por outra razão menos clara, 

como a inexistência de voluntários para a direção e ao mesmo tempo com condições intelec-

tuais, familiares, económicas ou financeiras), a Portaria 1279/95, de 28 de outubro, vem isen-

tar dessa formação especializada até 199844 quem já tivesse oito anos de direção na área de 

formação (art. 6º a) ou na componente prática de administração (art. 6º, alínea b). 

Toda a outra legislação, sobre assessores, diretores de jardins de infância ou escolas do 

1º ciclo aborda aspetos administrativos ou de gestão e não dimensões humanas ou éticas dos 

gestores. A única legislação digna de uma referência a estes aspetos é o DL 115-A/98, de 4 de 

abril, que se refere à opção por diretores executivos ou presidentes do CD, ao abordar a ques-

tão da elegibilidade (art. 45º, nº 1): 

                                                           
42 Convém recordar que só na década de 70/80 é que, se não houvesse lista de candidatos ao CD, os professores 

votavam em três nomes e deles a tutela escolhia um – que só podia recusar o cargo de presidente do CD por 

motivos muito excecionais e aceites pelo Ministério. Esse nomeado escolheria depois assessores. De resto, o 

normal era aparecerem candidatos em uma ou mais listas. E os presidentes do CD, como os atuais diretores, 

são dispensados de aulas, gratificados remuneratoriamente e ninguém controla oficialmente os seus horários. 
43 O modelo entra em 93/94 em regime experimental em 50 escolas do país, que a tal se dispuseram. 
44 Já se tinham passado três anos e ainda faltariam mais três, quando uma especialização ou mestrado se faria em 

2/3 anos nessa altura. 
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O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a 

repreensão não pode ser eleito ou designado para os órgãos e estruturas previstos no 

presente diploma, nos dois, três ou cinco anos posteriores ao cumprimento da sanção, 

consoante lhe tenha sido aplicada, respetivamente, pena de multa, suspensão ou de ina-

tividade. 

 

E o nº 2 do mesmo artigo faz a seguinte ressalva: «O disposto no número anterior não é apli-

cável ao pessoal docente e não docente reabilitado nos termos do Estatuto Disciplinar dos 

Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local» – o que pode conduzir à 

não aplicação de impedimento a casos que nunca deveriam ser objeto de reabilitação. E, por 

outro lado, a questão coloca-se ainda praticamente só no plano jurídico porque, por exemplo, 

será diferente ser sancionado por faltas injustificadas ou por assédio sexual, roubo, discrimi-

nação, comportamento violento, alcoolismo, corrupção na avaliação ou outra, etc.  

Para orientar os vários órgãos de apoio ao desenvolvimento escolar também não são re-

feridas exigências de ordem ético-moral, ou mesmo cívica. Por isso se entende o Despacho 

Normativo nº 24/2000, de 11 de maio, que elogia muito o DL 115-A/98, mas que se limita a 

dizer que os projetos educativos e os planos de atividade devem ser dados a conhecer à respe-

tiva Direção Regional até ao final do ano escolar anterior. Na própria constituição do Conse-

lho de Escolas (60 presidentes dos Conselhos Executivos ou Diretores eleitos para o mesmo) 

– Decreto Regulamentar 32/2007, de 29 de março – não são referidas quaisquer exigências 

das que procuramos apresentar, mas tão só aspetos burocrático-administrativos. O mesmo se 

passa para o recrutamento do Diretor (DL 75/2008, de 22 de abril). Há, no entanto, aqui uma 

nota que deve ser feita: a distinção entre «educação pré-escolar e dos ensinos básico e secun-

dário». Na mesma linha de pensamento aparece a alínea a) do nº 1 do art. 4º: «Promover o 

sucesso e prevenir o abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço públi-

co de educação, em geral, e das aprendizagens e dos resultados escolares, em particular». 

Ainda sobre limitações à eleição do Diretor, a Portaria 747-A/92, de 30 de julho, diz que 

«Não tenham sofrido pena disciplinar superior a repreensão nos últimos cinco anos, exceto 

em caso de reabilitação45 nos termos do artigo 84.º do Estatuto Disciplinar»46 (art. 6º, alínea 

d).  

                                                           
45 A reabilitação consiste na anulação ou diminuição da pena, concedida, a pedido do interessado, por quem a 

aplicou; e é referida no art. 78, que diz, no nº 4, que «A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais 

efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada no processo individual do trabalhador». No caso de 

demissão ou despedimento, a reabilitação não produz o efeito do nº 4 (ou não é possível?) 
46 O estatuto referido não é a Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro: é o DL 24/84, de 16 janeiro. Depois é que 

deu a Lei 58/2008, de 9 de setembro e a Lei 35/2014, de 20 de junho (Código do Trabalho em Funções 

Públicas) – que tem a sua versão mais recente na Lei 18/2016, de 20 de junho, onde é abolida a mobilidade 

prevista na versão 35/2014. 
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Esta análise e reflexão não poderia terminar sem duas observações. A primeira é que, 

por uma questão de honestidade intelectual, temos de referir que as exigências feitas aos 

professores, nomeadamente no Estatuto e no Código do Trabalho, se presumem aplicáveis ao 

diretor, mesmo que o gestor escolar não seja professor – o que, se a orientação legal continuar 

o sentido do reforço do ‘poder’ na pessoa do diretor, pelo menos teoricamente pode vir a 

acontecer e a chegar-se a um ‘administrador’ que tenha ‘metas empresariais’ e não finalidades 

educativas para a escola. A segunda é que há pelo menos uma análise com uma sequência 

cronológica crescente, embora de caráter mais restrito, porque realizada só no âmbito das 

alterações de ‘poder’ atribuídas às direções dos estabelecimentos de ensino público. Essa 

análise muito exaustiva no aspeto abordado é remetida para Anexo I. Esse percurso é 

resumido em dois momentos que não parecem muito claros, ou até parecem contraditórios: 

por um lado, a legislação vai aumentando o leque de funções dos diretores; mas, por outro, a 

subordinação ao Conselho Geral também parece acentuar-se – o que implicará limites ao 

‘poder’ dos diretores. 

 

Referências ao Presidente do Conselho de Escola/Conselho Geral. Não sendo na 

altura competência do CE ou do CG, porque não existiam, o projeto educativo e o 

regulamento interno previstos no DL 43/89, de 3 de fevereiro, eram da competência do CP, 

com a participação dos vários delegados e representantes das disciplinas47. 

Não como competência direta do presidente, mas como órgão colegial, o CE ou o CG 

de agrupamento de escolas tem a competência de eleger o diretor executivo ou o diretor, 

destituí-lo ou renovar-lhe o mandato (alínea b, nº 1, do art. 8º do DL 172/91, de 10 de maio. 

Tal como os outros membros, o presidente do CE «responde civilmente perante a 

administração educativa nos termos gerais do direito. . . » (art. 8º nº 12). No mesmo diploma 

referem-se outras competências, como a aprovação dos vários planos e projetos da escola ou 

agrupamento. O art. 49º do mesmo diploma aborda a composição do CE, mas também não 

refere mais do que as áreas a considerar representadas no mesmo. E em muitos casos os 

conflitos de interesses ou a exemplaridade cívica e moral pode estar em causa. Os alunos mais 

velhos começam a estar sensibilizados para o mundo do trabalho e suas dificuldades de 

acesso. Sabendo de certos processos que os organismos municipais ou mesmo empresas 

privadas usam no recrutamento de trabalhadores, será inócua para a sua imagem escolar (e 

consequente autoridade) que seja este ou aquele órgão ou membro de associações externas à 

                                                           
47 Testemunhas da época dizem que os melhores planos de escola resultaram dos PIT (planos individuais de 

trabalho) que os professores estagiários – na altura com duração de dois anos – apresentavam para a sua futura 

avaliação. 
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escola a tomar decisões importantes sobre quem seleciona os professores para as turmas, os 

diretores, os horários, a avaliação dos professores, etc.? 

Há uma exceção neste diploma legal, no art. 45º, nº 1, embora ela se mantenha no 

domínio jurídico-formal, isto é: é vedada, com períodos de tempo variáveis conforme e 

sanção aplicada a participação no CE do pessoal docente e não docente sujeito a sanções 

disciplinares. Mas sabemos que essas sanções tanto podem advir de falhas meramente formais 

– como faltas injustificadas –, como de ordem ético-moral: roubo, notória discriminação nas 

avaliações, atitudes racistas, assédio sexual, etc. Também o nº 2 do mesmo artigo merece um 

comentário: ao excluir da inibição prevista no nº 1 os «reabilitados nos termos do Estatuto 

Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local» (DL 

24/84, de 16 de janeiro)48, podem estar a ser ‘branqueados’ comportamentos inadmissíveis 

nos agentes educativos em especial. E como a entidade que aplica a pena é a mesma que  pode 

fazer essa reabilitação, sendo que, nos casos mais graves isso depende da tutela e esta varia na 

pessoa cuja imparcialidade pode mudar, há sérios riscos de não ser garantida a idoneidade 

moral de pelo menos alguns desses elementos – exatamente por não ser distinguido o tipo de 

falta (a não ser pelos anos a que foi sujeito o sancionado) cometida. 

Os planos do CP presentes neste mesmo diploma, com o objetivo de renovação e 

melhoria das escolas, esbarram com a aprovação da AE. Por outro lado, a prioridade vai ser 

definida pelo Ministério; e, acima de tudo, haverá uma comissão composta por elementos do 

ministério da educação e das finanças para avaliar o impacto financeiro das medidas (art. 59º). 

Convém chamar a atenção para a sigla CE, que neste diploma designa Conselho das 

Escolas e não Conselho Escolar. Aquele é um órgão supra-escolar, de consulta do Ministério 

da Educação – embora emitindo por vezes opiniões próprias e sem ser consultado. 

Apesar das alterações posteriores ao DL 75/2008, de 22 de abril, como o 137/2012, de 2 

de julho, o Conselho Geral continua como órgão de direção estratégica, mas, na prática, a 

complexidade e desconhecimento frequente da especificidade da vida escolar torna-o uma 

continuação ou legitimação das decisões do diretor. 

Num interessante estudo sobre o percurso de constituição e alteração do CG, Teixeira 

(2012) salienta a democratização do acesso à escola49, da gestão e da abertura à comunidade 

no pós-25 de abril. É também evidente, segundo o mesmo autor, que o DL 179/91, de 10 de 

                                                           
48 Futura Lei 58/2008, de 9 de setembro e parte integrante da atual Lei 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas.  
49 Não é de todo correto afirmar que a abertura da escola a todos os cidadãos se faz só pós-25 de abril: a reforma 

Veiga Simão já tinha o ciclo preparatório, direto ou via TV, instituído, mais o ensino unificado (isto é, sem 

distinção entre ensino liceal e ensino técnico) até ao 9º ano. 
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maio, altera profundamente a matriz de direção das escolas, embora a título experimental e 

conservando o princípio da democraticidade: o diretor não era nomeado. No entanto, a sua 

eleição já não era direta e não dependia só dos agentes escolares diretos: é o CE que passa a 

escolher o Presidente do Conselho Executivo. Na prática, a pouca eficácia (que começava 

com a das reuniões ordinárias mensais) do CE deixava nas mãos do ‘diretor’ – como eles se 

designavam e eram referidos correntemente – todas as decisões importantes, exceto a sua 

eleição. Frequentemente, este órgão não representava os 50% dos membros do pessoal 

docente, mas os 50% dos outros membros. De qualquer modo, o diploma falava na máxima 

democraticidade e inequívoca representatividade local50. Esta representatividade, que se 

revestia mais de um caráter administrativo e formal do que educativo, acaba, no entanto, 

como foi dito, por ser transferida para o ‘Diretor’ Executivo. 

Com o DL 115-A/98, de 4 de maio, e a Lei 24/99, de 22 de abril, pretende-se alargar a 

autonomia das escolas, mas pouco mais se altera do que a necessidade de se apresentar um 

projeto educativo. As parcerias previstas com entidades exteriores reduziram-se a alguns 

casos esporádicos que ocasionalmente já a realizavam – por exemplo, nos finais de ano com a 

semana ou a quinzena ‘culturais’. Teoricamente, no entanto, o CE representava a 

administração e o Diretor Executivo a gestão. Este elaborava o projeto e aquele aprovava-o. 

Embora com normas diferentes, o DL 137/2012, de 2 de julho, não se distancia muito desta 

orgânica que começara a título experimental em 50 escolas e que só não se generalizou mais 

cedo por oposição de movimentos e associações diversas – que viam nela o fim da 

democraticidade na escolha da direção das escolas ou dos agrupamentos51. O autor que 

estamos em parte a seguir (Teixeira, 2012: 31) realça a oposição de muitos académicos da 

área da educação, mas tem opinião favorável ao papel mais eficaz do atual Conselho Geral. 

 

Referências ao Conselho Pedagógico. Também aqui a legislação aborda 

exclusivamente as questões de composição e das competências, sem referir qualquer outra 

exigência de ordem ética ou moral quanto aos seus membros. E a ele estava acometida a 

tarefa de aprovar um projeto educativo «em benefício dos alunos e com a participação de 

todos os intervenientes no processo educativo» (art. 2º, nº 1, do DL 43/89, de 3 de fevereiro). 

Esse projeto, diz o nº 2 do mesmo artigo, «traduz-se, designadamente, na formulação de 

                                                           
50 Aqui importaria comentar o conceito de comunidade educativa. Primeiro, a tarefa educativa é específica e não 

está ao alcance de qualquer um; segundo, só nas sociedades arcaicas é que se pode rigorosamente aplicar a 

expressão, porque nelas, sim, todos os adultos idóneos educam todos os mais novos. 
51 Veja-se que as novas propostas de passagem das escolas para a dependência das autarquias são profundamente 

recusadas, sobretudo pela interferência indevida que pode acontecer nos concursos de colocação de professores 

e pela dimensão não universal desses concursos – donde deriva a não livre circulação dos professores por todo 

o território nacional. 
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prioridades de desenvolvimento pedagógico, em planos anuais de atividades educativas e na 

elaboração de regulamentos internos para os principais setores e serviços escolares». Nesse 

mencionado contexto de ‘autonomia’ da escola, esse projeto também não refere 

especificamente o modus vivendi dentro da escola, a não ser deduzindo-o de um contexto 

regulamentar que o CP definirá. Na educação básica e no 1º ciclo chegava-se ao ponto de 

serem definidos no fim do ano os ‘objetivos mínimos’ para adaptar a avaliação à realidade das 

aprendizagens finais. Nos 2º e 3º ciclos e no ensino secundário o CP era o órgão máximo da 

escola para a avaliação dos alunos. Mesmo com recurso à Direção Regional, o que esta fazia 

era remeter para nova reunião extraordinária do CP – normalmente realizada já em setembro 

desse ano civil – que decidia em plenário. Mas os conselhos disciplinares, por exemplo, 

podiam não chegar ao plenário do CP: a ‘falta’ que levava a uma reunião do Conselho 

Disciplinar era regulada por uma espécie de senso comum e de sensibilidade cívica (ou 

moral?) do professor, do diretor de turma ou de outro agente que pudessem fazer a 

‘participação disciplinar’. 

O CP era também o último órgão a decidir sobre a avaliação dos professores estagiários 

na altura em que essa formação se desenvolvia num período de dois anos e que incluía a apre-

sentação e aprovação pelo CP do já referido PIT52. 

Os artigos 31º e 32º do DL 172/91, de 10 de maio, referem as competências do CP, mas 

não indicam nada sobre qualquer atitude que, não desrespeitando formalmente a lei, possa ser 

tomada com pouca ou nenhuma legitimidade53. 

Talvez tivesse sido mais eficaz e mais pacífica a transposição do papel de avaliação que 

o CP desempenhava aquando do estágio profissional de dois anos para o conjunto dos docen-

tes do que o modelo atual. Na realidade, o modelo de hoje resume-se a uma avaliação que 

podemos chamar sumativa (que é essencialmente isso a avaliação por ponderação curricular) 

e não responsabiliza o docente por um plano que atenda em simultâneo aos interesses pessoais 

e da instituição, como é parecer de Day (2001: 15-45). Além disso, o papel desempenhado 

                                                           
52 Os professores com mais de 5 anos de serviço docente estavam dispensados desta componente prática, 

realizando só quatro unidades curriculares na Universidade como exigência da ‘profissionalização em serviço’. 
53 Imaginando uma escola pequena em que não há alternativa de docente para um educando filho de um docente 

da escola e que esse docente é nomeado secretário da reunião de avaliação, em caso de conflito de opinião 

sobre a avaliação do seu educando o que os docentes que não são da disciplina em causa dizem é que não são 

competentes para se pronunciarem a favor ou contra a ‘nota’ do colega. Ora, isto posto em ata é motivo para a 

Direção Regional mandar repetir a reunião do Conselho de Turma – se não for mais longe e instaurar um 

processo disciplinar aos docente que se disseram ‘incompetentes’, porque estes deveriam ter dito não terem 

‘competência técnica’. O processo pode arrastar-se e permitir interferências que em circunstâncias normais não 

ocorreriam. 
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pelo ‘avaliador’ está demasiado exposto a conflitos pessoais ou até a componentes de confli-

tos de interesses. 

 

Delegado de Grupo/Coordenador de Departamento. A história breve desta função 

pós-25 de abril pode reduzir-se a dois grandes momentos: antes da existência de departamen-

tos curriculares nas escolas dos 2º e 3º ciclos e do ensino secundário e depois da criação deles. 

O CP resultava da junção dos vários delegados de disciplina ou só representantes das mesmas. 

Para além da orientação pedagógica no que se referia à distribuição do serviço docente e a 

instância de recurso das classificações do Conselho de Turma, o CP ia tentando resolver ou-

tros aspetos de ordem pedagógica e até disciplinar. O seu papel foi ampliado e assumiu maior 

responsabilidade quando passou a interferir diretamente na avaliação dos estagiários da pro-

fissionalização em serviço. A esta alteração corresponde uma perda de competências do dele-

gado de disciplina. E isto porque nas escolas selecionadas para a realização do estágio ‘clássi-

co’ de um ano (com grupos de seis estagiários) era o delegado de disciplina que exercia as 

funções de orientador e que assinava as respetivas pautas de classificação54. Só em casos ex-

cecionais de possível reprovação ou de classificação de 18 ou mais é que era chamado(a) o(a) 

coordenador(a) nacional do grupo disciplinar para dar o seu aval prévio à classificação final 

de estágio proposta pelo(a) orientador(a). No estágio bianual, essa proposta era feita pelo(a) 

orientador(a) do estágio ao CP, que tinha a palavra final. 

Na criação dos Departamentos dá-se também a eleição do coordenador, agora já não pe-

los docentes de uma disciplina ou grupo, mas pelo conjunto dos docentes das disciplinas que 

formam esse departamento. 

Não se encontra na diversa legislação exigência especial no âmbito ético-moral que nos 

ocupa neste trabalho. No entanto, o facto de os ‘cargos’ e funções resultarem de eleição direta 

pelos pares pressupunha que o eleito apresentasse qualidades de liderança, de docência e até 

de idoneidade pessoal capaz de representar condignamente os interesses do grupo e tivesse 

essa autoridade advinda de ser bom docente e pessoa idónea.  

A legislação refere-se ao Coordenador de Departamento com algumas variações, algu-

mas das quais pouco claras em termos do que se pode chamar liderança democrática. Por 

exemplo, o DL 172/91, de 10 de maio, no art. 38º fala do «chefe de departamento curricular». 

Se quisermos estender para aqui a referência que o art. 49º do mesmo diploma faz ao CE, 

                                                           
54 Essa classificação entrava com peso relativo de 2/3; e, junta à classificação académica com o peso relativo de 

1/3, dava a classificação profissional – objeto de um diploma a emitir pela direção geral do ensino secundário, 

que incluiria os atuais 2º e 3º ciclos, para além do secundário. Nos anos 80 havia ainda a Direção Geral do En-

sino Médio, responsável pelas Escolas do Magistério Primário. A outra Direção Geral era do ensino básico. 
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acabaríamos por verificar que tudo é regulamentado pelo poder central, desde as áreas disci-

plinares até aos representantes dos interesses sócio económicos e culturais, bem como à espe-

cialização dos diretores e, em consequência de vária legislação, aos que podem ser ou não, 

por razões académicas ou de experiência, coordenadores de departamento – mesmo que não 

recaísse sobre eles a eleição dos colegas, se não houvesse essas restrições. Neste aspeto, um 

professor recém-chegado a uma escola pequena, mesmo sem vínculo definitivo, podia ser 

pelo menos representante no CP. 

A Portaria 921/92, de 23 de setembro, estabelece as competências específicas das estru-

turas de orientação educativa determinadas no DL 172/91. E diz no nº 1 do art. 4º que será 

preferencialmente profissionalizado, com competência científica e pedagógica e com capaci-

dade de relacionamento e liderança; e no art. 6º, que fala do delegado de disciplina, diz que 

apoia o chefe de departamento curricular e que deve ter competência científica e pedagógica. 

Como já foi referido, o DL 115-A/98, de 4 de maio, no art. 45º aborda a questão da ele-

gibilidade que, por extensão, se aplicará nos casos de Coordenador de Departamento; mas 

diretamente essa referência não é feita. 

A legislação segue, portanto, para este item o mesmo padrão que se manifesta quanto 

aos outros elementos analisados: a confusão entre funções pedagógicas e de gestão ou até 

administração; e a desvinculação de qualquer responsabilidade especificamente formativa, 

talvez devido a uma ideologia individualista de não interferência em matéria de atitudes e 

práticas morais. 

 

Referências ao Diretor de Turma. Não variou muito o papel do DT no contexto peda-

gógico e administrativo da escola: por um lado, compete-lhe cuidar de uma certa uniformiza-

ção de critérios dos vários professores da turma no que se refere às relações com os alunos, às 

exigências disciplinares e mesmo aos critérios de avaliação; por outro, são-lhe atribuídas fun-

ções de presidência das reuniões do Conselho de Turma, quer para avaliação, quer disciplina-

res, e mesmo funções administrativas de ajuda aos serviços administrativos nos atos de inscri-

ção ou matrícula de novos alunos – com o argumento de que eles podem ‘orientar’ melhor os 

alunos nas suas opções. Num contexto pedagógico-social, o DT faz a ligação entre a esco-

la/professores e o encarregado de educação. 

O que talvez tenha sido mais formalizado será o horário de atendimento dos encarrega-

dos de educação por iniciativa destes, por convocatória do DT ou simplesmente para lhes en-

tregar as avaliações formais ou dar a conhecer um resumo das avaliações intercalares. A hora 

destinada a auscultar a turma sobre dificuldades ou problemas de ordem vária é ainda uma 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        78 
 

formalização do que o DT fazia normalmente aproveitando momentos dos seus tempos leti-

vos. O inverso parece também verificar-se, sobretudo quando a turma apresenta dificuldades 

de aprendizagem na área específica do DT. No caso em que o DT tem os alunos que chegam à 

escola em anos iniciais de ciclo, torna-se também hábito atribuir aos DT a tarefa de receber 

esses novos alunos e procurar dar-lhes a conhecer o novo meio em que se vão integrar. 

Os critérios de nomeação do DT a que se refere o Despacho 16/SEAM/88, de 12 de 

abril, no art. 41º, reduzem-se a limitar essa escolha aos professores da turma. É corrente, no 

entanto, que, embora respeitando essa limitação, possam interferir outros parâmetros. Alguns 

têm a ver com aspetos de lideranças reconhecidos no professor; outros traduzem o apreço que 

a turma manifestou por um docente, mesmo não sendo ele o DT desse ano; e noutros casos é 

simplesmente o fator administrativo que funciona: a DT serve nalguns casos para acertar a 

carga horária do docente, de modo que este fique com o horário completo, mas sem horas 

extraordinárias – que precisam de ser justificadas pela direção da escola junto da tutela. 

São, portanto, poucas as referências legais ao DT, embora na prática uma boa liderança 

deste órgão das estruturas de orientação educativa, de que fala o mesmo Despacho, seja um 

grande fator de motivação e atitude disciplinar dos alunos e mesmo do sucesso escolar. O DL 

172/91, de 10 de maio, aborda no art. 40º a existência do coordenador dos DT; e no art. 41º 

fala do DT, mas sem especificar sequer as funções de um e de outro. Parece, portanto, que 

essas funções, nomeadamente de DT, são deixadas ao “costume” e que a nomeação dos DT 

oscila entre dois extremos de razões: por mera conveniência de carga horária ou por reconhe-

cida competência de liderança – sobretudo para turmas cuja atitude disciplinar põe em risco o 

aproveitamento da turma ou mesmo o ‘clima escolar’. O Coordenador dos DT deveria ser 

escolhido por estes, mas frequentemente já aparece indigitado pela direção da escola, se não 

por outras razões, pelo menos pelas mesmas que levam à escolha dos DT. 

Há, no entanto, uma abordagem na Portaria 921/92, de 23 de setembro, que merece ser 

destacada. E isto porque acrescenta ao facto óbvio de ser professor de turma a indicação do 

critério de que deve ser preferencialmente profissionalizado55 (art. 9º, nº 1). E no número se-

guinte diz que o DT deve acompanhar os alunos no ano seguinte. Mas quanto a exigências 

específicas o mesmo número só diz que deve ter «competência pedagógica e capacidade de 

relacionamento». Ora, parece óbvio que qualquer professor deve ter capacidade pedagógica e 

pelo menos o mínimo de competência, gosto ou habilidade de relacionamento. Dos DT haverá 

                                                           
55 Profissionalizados eram os docentes, efetivos ou não, que tinham realizado o estágio pedagógico ou a 

profissionalização em serviço – condição indispensável para se concorrer a efetivo dos quadros de escola, 

salvo alguns casos de âmbito muito restrito como a legislação que em 88/89 permitiu a quem tivesse quinze 

anos de serviço a passagem a efetivo em lugar para além do quadro. 
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um que será coordenador e a que o art. 11º atribui a função de dinamizar e coordenar projetos 

educativos56. Por extensão, depreender-se-á que a inelegibilidade a que se refere o nº 1 do art. 

45º do Dl 115-A/98, de 4 de maio, também se aplicará ao DT. Mas, em resumo, também para 

o exercício deste ‘cargo’ ou função não são consideradas exigências de ordem especificamen-

te ético-morais. 

 

Referências ao Professor/Educador. A abordagem deste parágrafo requer uma obser-

vação prévia: ela debruça-se sobre as exigências de caráter ético-moral colocadas ao nível 

legal e não a essas exigências que outras fontes ou estudo possam considerar indispensáveis. 

Mesmo que nos estejamos a referir à dimensão da liderança que os professores/educadores 

precisam de ter, essas características ficam para um subtítulo específico. 

A LBSE, como lei de bases, inclui todas as exigências sem especificar nenhuma. Na re-

alidade, a alínea a) do nº 1 do art. 30º, que se refere aos princípios em que assenta a formação 

dos professores e educadores, diz textualmente:  

Formação inicial de nível superior57, proporcionando a todos os educadores e professo-

res de todos os níveis de educação e ensino a informação, os métodos e as técnicas cien-

tíficos e pedagógicos de base, bem como a formação pessoal e social adequadas ao 

exercício da função. 

Numa vertente mais propagandística ao nível político, o DL 139-A/90, de 28 de abril (1º 

estatuto da carreira docente dos educadores de infâncias e dos professores do ensino básico e 

secundário), diz, no seu preâmbulo, que essa legislação em causa é um peça «. . . fundamental 

da modernização da educação portuguesa, a valorização social e profissional dos educadores, 

com a consequente melhoria qualitativa do exercício da função docente». Mas, como se vê 

também, no final aponta-se como objetivo a gestão do pessoal, e como se depreende do articu-

lado, não parecem referências a dimensões especificamente ético-morais. Deste mesmo di-

ploma legal são transcritas algumas passagens que, por si mesmas, dispensam comentários 

especiais, mas que apontam ideais cuja tradução prática no modus operandi ou no modus vi-

vendi não têm correspondência respetiva:  

- Art. 10º, nº 2: «Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve 

orientar-se por níveis de excelência, são deveres profissionais específicos do pessoal 

docente: 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos;  

                                                           
56 Supõe-se que serão as propostas das turmas para o projeto de escola, como há as propostas dos delegados de 

grupo ou dos coordenadores de departamento, depois de ouvirem os outros DT ou os docentes que coordenam, 

respetivamente. 
57 Até 2010 essa formação superior poderia ser o curso do Magistério Primário ou de Educação de Infância, o 

bacharelato, ou a licenciatura. Podia ainda ser a licenciatura de 4 anos. A partir dessa data, o mínimo de habili-

tação é o 2º ciclo do ensino superior. 
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b) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação 

e o desenvolvimento de relações de respeito mútuo …». 

-Art. 22, alínea e): «Possuir a robustez física, o perfil psíquico e as características de 

personalidade indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação 

obrigatória». 

 

Merece, no entanto, realce o nº 2 do artigo 57º do DL 105/97, de 9 de abril, que diz:  

 

A recusa pelo docente que se encontre qualificado para o exercício de outras funções 

educativas, … do desempenho efetivo dessas mesmas funções … determina, no primei-

ro momento de avaliação de desempenho a ela subsequente, a atribuição da menção 

qualitativa de Não satisfaz, ….  

 

E este realce faz-se porque há uma diferença entre uma habilitação ou qualificação aca-

démica e o exercício funcional em determinadas circunstâncias – que a própria lei geral prevê 

ao possibilitar a recusa de certas tarefas por razões de consciência ou – diríamos nós – por 

razões morais, no caso, por exemplo, da avaliação, onde um docente avaliado com excelente 

pode não ver correspondência no aspeto remuneratório e o seu avaliador indigitado considerar 

que o processo de avaliação, nessas circunstâncias, é ilegítimo, se bem que legal58. Por outro 

lado, mesmo avaliado com não satisfaz, o docente pode ser tão bom ou melhor que outros na 

sua função docente ou até educativa. E, na prática, continuará a ser docente, a não ser que um 

processo disciplinar culmine, ao fim de alguns anos, por excluí-lo do ensino. 

Do artigo 10c, nº 2, alíneas a) e b), poderão inferir-se várias qualidades exigidas ao pro-

fessor, mas expressamente não é apontada aos alunos uma formação moral honrada ou etica-

mente dignificante – donde resultaria uma exigência especial aos docentes. Transcreve-se o 

texto:  

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvol-

vimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incenti-

vando a formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente interve-

nientes na vida da comunidade; 

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais mem-

bros da comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e comba-

tendo processos de exclusão e discriminação59. 

 

E nele se pode comprovar essa ausência, referindo-se simplesmente a «formação de cidadãos 

civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes» (alínea a); e na alínea b) deve 

merecer um reparo especial a expressão «valorizando a diferença». Na verdade, a diferença 

em si não é boa e o respeito pela diferença – ou, mais ainda, a sua promoção – exige um juízo 

de valor prévio para que as ações humanas sejam hierarquizadas axiologicamente e daí resulte 

                                                           
58 No antigo regime disciplinar da escola primária, havia alunos encarregados pelos professores de darem 

reguadas nos colegas que tivessem erros e alguns recusavam: por medo de represálias, por amizade ou 

simplesmente porque achavam que essa não era sua função. 
59 É de recordar que o Estado português garante a escolaridade a todos os estrangeiros em idade escolar obrigató-

ria, mas em língua portuguesa e com os mesmos conteúdos curriculares dos cidadãos de origem portuguesa. 
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a promoção da diferença eticamente construtiva e a rejeição da eticamente destrutiva da dig-

nidade humana. De modo que não é possível, como já foi referido em subtítulo anterior, que 

possa haver em educação uma valoração neutra em relação ao que é ou não é formativo ou 

educativo. Se em pedagogia ou didaticamente nem todos os métodos, atitudes, conteúdos, 

formas, etc., valem o mesmo, muito menos isso acontece no plano educativo, que é essenci-

almente do foro axiológico. 

No DL 121/2005, de 26 de julho, o artigo 3º remete os princípios de atuação docente pa-

ra os princípios da Constituição e para o quadro dos princípios enunciados nos artigos 2º e 3º 

da LBSE, que se referem essencialmente à universalidade e liberdade de ensino e de aprendi-

zagem – o que na realidade não acontece porque, com exceção dos currículos alternativos 

para situações especiais de dificuldades de aprendizagem, o tronco dos conteúdos programáti-

cos é imposto pela administração central. O mesmo diploma enumera, no art. 10º, uma série  

grande de deveres dos professores: gerais, para com os alunos, para com a escola e outros 

docentes, para com os pais e encarregados de educação. O artigo 22º será o que mais direta-

mente tem a ver com costumes, ao impedir o acesso a quem seja toxicodependente e alcoóli-

co. 

No preâmbulo do DL 15/2007, de 19 de janeiro, lê-se:  

…reafirma-se a noção de que os educadores e professores são os agentes fundamentais 

da educação escolar. O trabalho organizado dos docentes nos estabelecimentos de ensi-

no constitui certamente o principal recurso de que dispõe a sociedade portuguesa para 

promover o sucesso dos alunos, prevenir o abandono escolar precoce e melhorar a qua-

lidade das aprendizagens … uma nova codificação de direitos e deveres que consagra, 

em termos inovadores, os direitos à colaboração, à consideração e ao reconhecimento 

da autoridade dos professores pelos alunos, suas famílias e demais membros da comu-

nidade educativa, e especifica os seus deveres relativamente aos diferentes agentes e 

parceiros dessa comunidade. 

 

Na realidade, aumenta claramente o dever em relação à autoridade administrativa ou 

gestora e todo o articulado do diploma mostra desconfiança nas capacidades dos docentes e na 

qualidade do ensino. Foi essa mesma a perceção criada pela divisão entre professores e pro-

fessores titulares, bem como a perceção de que havia um aumento de funcionalização dos 

docentes, de que a perda da palavra ‘docente’ do título do diploma é deveras significativa. Na 

secção III, art. 16º, nº 7, há uma remissão para o nº 2 do art. 46º do Estatuto da Carreira Do-

cente – o que é estranho, porque a palavra docente não existe no título do diploma remetido. E 

o mesmo se passa no nº 2 do art. 28º. O artigo 2º do DL 15/2007, de 19 de janeiro, apresenta 

este título: «Alteração ao Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário». No art. 35º fala-se de responsabilidade profissional e auto-
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nomia técnica e científica, mas logo no nº 2 do mesmo artigo condiciona-se tudo às orienta-

ções de política educativa (isto é, do governo), às exigências do currículo, dos programas e 

das orientações programáticas em vigor. E todo o articulado aponta para o controlo a que o 

docente estará sujeito, quer pelos pares que passaram a titulares, quer por todas as instâncias 

pedagógicas e administrativas, que viram aumentar os poderes. 

Pelo art. 8º do DL 270/2009, de 30 de setembro, estabelecem-se direitos para os docen-

tes nas áreas da doença profissional, da saúde em geral e do ambiente de trabalho. A prática 

veio mostrar que isso é letra morta, como provam os caos de recusa de reforma a professores 

com gravíssimos problemas de saúde. 

Ao terminar esta análise é muito legítimo que alguém coloque a pergunta: porquê fazer 

uma análise de uma legislação que, grosso modo, não contém referências aos itens que se 

procuravam? E a resposta não é simples, na medida em que se poderia partir do pressuposto 

que certos requisitos deviam constar da lei. Mas, por outro lado, a confirmação dessa não 

existência pode servir para explicar muito do apreço negativo feito à educação escolar formal: 

a falta de exigência docente e dos líderes, a desorientação dos alunos e encarregados de edu-

cação, a degradação da imagem dos alunos e professores e mesmo a necessidade de baixar as 

exigências programáticas – ou até disciplinares – para que seja cumprido um valorado objeti-

vo de inclusão, mas transformado num falso sucesso de que um diploma sem eficácia e uma 

função sem gosto são a expressão objetiva da escola atual. 

Apesar do risco de parecer despropositado aqui abordar o assunto, reproduzimos na Fi-

gura 3 um esquema de Rosa Galvis (2007: 54) e tecemos um breve comentário ao (não) rele-

vo dado aos «processos afetivos, éticos e estéticos». E da mesma autora remetemos para Ane-

xo II a tabela de explicitação que ela faz do esquema apresentado. Não nos referimos ao termo 

‘competências’ que merecerá abordagem ulterior, mas atendemos só a dois aspetos específi-

cos. O primeiro é a situação dos processos afetivos, éticos e estéticos no âmbito das compe-

tências sociais. Ora, as dimensões afetiva, ética e estética têm influências sociais; mas são 

profundamente do foro ontológico, nomeadamente a questão ética. O segundo reparo que fa-

zemos prende-se com a consequente lógica da autora de inserir no mesmo campo essas três 

dimensões da pessoa e, sobretudo, de não especificar claramente a importância da dimensão 

ética em todos os outros domínios: profissional, intelectual, intrapessoal e social. Na verdade, 

a tolerância e a cooperação não estão no mesmo nível da capacidade de comunicar nem da 

convivência; e não são ‘qualidades’ de mera competência interativa: são dimensões éticas de 

profunda implicação no ser pessoa e no ser docente – até porque a tolerância e a cooperação 
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exigem um cuidado juízo de valor para não se transformarem em indiferença e em mero con-

vívio ou até acompanhamento em ato imoral. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                     Figura 3 – Competências a desenvolver pelo docente (Fonte: Galvis, 2007: 54) 
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a prova-lo estão todas as visões históricas e atitudes sociais do homem, as distintas conceções 

antropológicas, as propostas de ensino (ou não) dos estoicos e dos céticos, as opiniões contrá-

rias de Kant e de Hegel sobre o ensino da filosofia, todas as propostas da pedagogia da Escola 

Nova – para não falar da pedagogia não-diretiva e mesmo da libertária – e todos os estudos 

contemporâneos em que o desacordo sobre fundamentos, métodos e práticas é a nota domi-

nante. Aqui, contudo, haverá que distinguir entre as posições teóricas e as práticas: na verda-

de, no dia-a-dia da educação escolar há mais concordância dos professores sobre o que consi-

deram indisciplina, má-educação, falta de caráter ou mesmo deformação moral dos seus alu-

nos do que nos textos teóricos produzidos no âmbito académico ou mesmo nos discursos polí-

ticos ou de opinion makers. 

Há uma terceira constatação também importante: cada época realça uma dimensão da 

crise porque a sente de modo especial presente e procura dar-lhe uma solução com foros de 

universalidade. Ora, se, por um lado, a crise acompanha o desenvolvimento da comunidade e 

de cada um – como é natural ao evoluir ou regredir de qualquer processo de personalização –, 

também é certo que as soluções de uma época não servem de matriz para outra, embora pos-

sam ser referenciais de orientação. 

Finalmente, o sentido mais profundo de crise tanto aponta para uma desagregação ou 

separação destrutiva, como para uma seleção ou separação do que não interessa. E começa-

mos por aqui a abordagem mais específica deste subtítulo. Em psicologia, o tema da crise da 

adolescência entrou na linguagem vulgar como algo natural ‘que o tempo se encarregará de 

fazer passar’. Com um simples “quando fores grande” os adultos tranquilizam-se a si mesmos 

face a algumas atitudes adolescentes e confiam que o enquadramento social, a entrada no 

mundo do trabalho, a constituição de responsabilidade familiar, etc., farão com que prevaleça 

a parte construtivamente diferenciadora da pessoa. Isto se não sucederem três sintomas deve-

ras preocupantes: o prolongamento demasiado no tempo, a afetação de grande parte do com-

portamento diário e, sobretudo, a perda de interesse por áreas que antes eram de grande aten-

ção para o adolescente. Aqui a questão da crise já é grave e requer intervenção específica para 

que a dimensão desestruturante não prevaleça.  

O termo crise deriva do grego kr…sij (crísis), que significa distinguir, escolher, separar, 

contestar, julgar, selecionar; mas também fase crítica de uma doença. Um termo semelhante 

kr‹sa (crissã) entra na composição de palavras como crisálida e crisóstomo, que se referem a 

ter qualidades de ouro. E daí que a crise seja essa tal oportunidade para escolher o que tem 

valor e deixar o que não conduz a ser adulto ou aperfeiçoado. Faltará ainda determinar se o 

que se atribui hoje à crise dos educandos não será mais um reflexo da crise dos educadores ou 
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mesmo uma ‘má-consciência’ dos adultos em relação a uma crise que eles não superaram com 

adultez porque se serviram de novos contextos axiológicos, novas condições de vida material 

e medicinal para não terem de fazer as opções de seleção – que são sempre dolorosas por im-

plicarem abandono do tido e esforço para o conseguido – que são próprias de uma crise. Há 

uma obra de Alléon et al. intitulada na tradução portuguesa A interminável adolescência, com 

textos de 1983, que situa de algum modo esta questão na juvenilização das sociedades: porque 

estudam mais tempo e entram mais tarde no mundo do trabalho; porque têm uma moratória de 

responsabilidade familiar muito longa em relação a práticas efetivas de casamento; porque 

adiam o compromisso social com apoio económico dos pais; e porque a ciência promete(u) 

um corpo mais belo, mais saudável e mais duradouro. Não será estranha às condições atuais 

da crise da educação, na educação e para educação a perspetivação axiológica, a falta de 

exemplaridade e a utopia moderna do fim do esforço no trabalho. Na verdade, parece unani-

memente aceite que a sociedade contemporânea privilegia o hedonismo ao estoicismo, o utili-

tarismo ao altruísmo. Por outro lado, as teorias existencialistas, igualitaristas e libertárias con-

trariam a exigência de exemplaridade dos educadores: se cada educando tem condições subje-

tivas de encontrar o seu caminho formativo, o educador pode dispensar o esforço próprio da 

exemplaridade de atitude, de saber, de caráter até. Finalmente, a técnica veio dar razão a quem 

considera(va) o trabalho não necessariamente associado ao esforço e ao sacrifício – conceção 

esta que ganhou importância com a perda da visão redentora que as grandes religiões apresen-

tam sobre o trabalho. E, em consequência, a escola – que nem é trabalho a sério, isto é, de 

fazer suar, de cumprir necessariamente uma tarefa e de ser penalizado se o resultado física, 

económica ou socialmente não for atingido – passou a ser encarada como diversão, oportuni-

dade de convívio ou, no muito, oportunidade de sociabilização e aprendizagem de alguns con-

teúdos interessantes mas sem proveito para uma vida feliz e uma liberdade sem responsabili-

dade. De entre as várias componentes de uma dimensão sociocultural da ‘crise na educação’, 

Boavida (2009a: 135) aponta uma que raramente ou nunca é referida, possivelmente pelo que 

tem de juízo axiológico sobre a (des)estruturação da família. Escreve o autor:  

. . . o enfraquecimento ou até mesmo o esvaziamento das comunidades sociais restritas 

e das próprias famílias, a deslocação generalizada para os meios urbanos (frequente-

mente suburbanos desqualificados e desumanizados), têm provocado conhecidos dese-

quilíbrios sociais e psico-afetivos com influência negativa nos comportamentos. Sobre-

tudo dos mais novos, que crescendo e sendo educados nestes ambientes áridos e degra-

dados em termos estéticos e humanos, sofrem da ausência de quadros de referência va-

liosos, de modelos de comportamento com alguma qualidade e de apoios humanos ne-

cessários a uma formação equilibrada e humanizada. 
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Fullat (1995: 94-95) refere-se ao processo educativo com o termo ‘poropénia’, que tra-

duz a dupla dimensão do mesmo: nunca está acabado, e daí ser uma pobreza; e ter de se mani-

festar sempre em cada etapa de desenvolvimento, como condição de ser pessoa, e daí a rique-

za. Este aspeto da análise do processo educativo é para aqui chamado pela sua ligação com 

outra dimensão presente no âmbito das reflexões e das práticas educativas: a questão da pers-

petiva e do valor dado ao trabalho escolar, que antes já foi referida. Ao tema parece referir-se 

Boavida, na obra antes citada, quando aborda o desajustamento do modelo pós-revolução 

francesa e os ideais da Escola Nova, dizendo:  

. . . a nova sociedade precisava de indivíduos intelectualmente ativos e criativos, soci-

almente participantes, com competências para responder às novas necessidades de uma 

sociedade em acelerada transformação  . . . E como isto exigia uma intervenção mais 

individualizada e próxima do professor, uma relação pedagógica de “igualdade” e “par-

ceria” com o aluno, interações contínuas entre todos, formas de avaliação frequentes e 

diversificadas, e tudo isto no contexto de uma massificação escolar e social, a melhor 

forma de resolver o problema era passar para o aluno parte da iniciativa. … O que não 

deixa de ser um fator de crise porque cria dinâmicas que diluem as estruturas axiológi-

cas, ou cria contradições e acentua o desequilíbrio conceitual e comportamental entre 

gerações . . . põe em conflito a vocação conservadora e socializadora, que a educação 

sempre teve, com a necessidade de transformação a que as contingências modernas a 

estão a obrigar (Boavida, 2009: 138-139).  

 

O que significa de novo uma visão otimista das potencialidades individuais para se educar, 

conforme parece cíclico na história. Sócrates acreditava nessa capacidade, embora com algu-

ma ajuda; Platão passava a responsabilidade para o Estado; Aristóteles achava possível cons-

truir uma outra natureza; a Idade Média nem queria ouvir falar da liberdade de ensinar e de 

aprender, devido à natureza má do homem – e daí a necessidade de ultrapassar rapidamente a 

infância e o hábito de recurso a castigos físicos; o iluminismo tanto acredita nas potencialida-

des como defende conteúdos e disciplina rígidos para o educando chegar à liberdade; e depois 

vem a pedagogia do socialismo utópico com as mesmas contradições, a educação das ditadu-

ras e regeneradoras, a pedagogia não-diretiva e libertária, etc. Mesmo o modelo que se pode 

considerar mais otimista – o de Coménius (1582-1670) – preconizava um método para que 

tudo pudesse ser ensinado a todos – presumindo-se que o objetivo era que todos pudessem 

aprender tudo. 

Desde Platão, pelo menos, esse dilema é tratado e mantém-se. Mas há um exemplo his-

tórico muito significativo que deve ser evocado aqui com propriedade: a alteração de precetor 

para Pantagruel proposta por Rabelais (séc. XV-XVI). Um precetor muito controlador, repres-

sivo, doutrinador, é substituído por um Ponócrates, que deixa Pantagruel à vontade e a tomar 

iniciativa sobre o que quer aprender. Mas, na verdade, conforme observa Maia (2006: 49), «. . 

. Ponócrates significa etimologicamente domínio, esforço ou poder do trabalho, da pena, da 
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fadiga». E se não era o precetor a impor trabalhos, era o precetado a ter de fazer esforços para 

chegar aos resultados que teria de atingir – porque nem a sociedade permite a não aprendiza-

gem nem a construção da pessoa é compatível com a não educação. E se podemos contar com 

uma curiosidade e perfectibilidade de partida, não acreditamos que o desenvolvimento neces-

sário dessas potencialidades se faça sem ajuda e sem empenho. 

Parece, portanto, que hoje tudo o que não for ensinado de forma agradável é mal ensi-

nado; e tudo o que exigir esforço para aprender é desconsiderado não só como útil mas tam-

bém visto como indigno de merecer o cuidado do aprendiz. E se passarmos esta visão para o 

campo da formação do caráter, o dilema acentua-se, dado que essa formação é muito mais 

lenta e tantas vezes mais penosa (por contrariar a disposição instintiva de fuga ao esforço ou à 

dor) do que qualquer aprendizagem académica. 

Se a estes estereótipos mal fundamentados pedagogicamente e mal ou sem exemplifica-

ção axiológica formativamente juntarmos a primazia dada aos resultados em comparação com 

os meios, teremos as condições para se estabelecer uma formação em que o que for legal e 

conduzir ao sucesso é bom, independentemente dos efeitos a médio e longo prazo no próprio 

e nos outros – incluindo o conjunto da sociedade. A comprovação desta disposição generali-

zada pode encontrar-se na tentativa de controlá-la através da importância teórica dada à deon-

tologia profissional – que não seria precisa, se a orientação global de cada membro da socie-

dade e da comunidade envolvente se regesse por padrões de valor ético-morais em que a li-

berdade e a responsabilidade, a autonomia e a solidariedade, a satisfação pessoal e o interesse 

coletivo se conjugassem. E como a lei deriva da moral, não será essa a fórmula da resolução 

axiológica ou da formação do caráter. Daí que venha a ter sentido a abordagem do tema das 

virtudes nesse âmbito moral global e num âmbito pedagógico mais específico. 

A centração da crise e das propostas de a enfrentar positivamente tem merecido muita 

atenção – embora talvez não tanta como a caraterização e fundamentação da crise em si mes-

ma. Ana Paula Pedro (2002) tem um enquadramento da educação que serve para a perspetiva 

deste trabalho. Primeiro, citando José Tavares, escreve: «Não é possível defender atitudes 

irresponsáveis e muito menos oportunísticas e até perversas em que se atropelam os mais 

elementares valores éticos» (Pedro, 2002: XI). E isto entende-se no contexto da construção do 

ser humano incompleto. Diz a autora: «A introdução da dimensão ética na formação do sujei-

to constitui, portanto, uma tarefa de permanente construção daquele por se referir sempre a 

diferentes situações históricas e ao sentido incompleto do ser humano que sobre elas reflete» 

(Pedro, 2002: 165). Esta exigência não é cumprida por ninguém sozinho, mas também não 

pode ser alienada para outrem. A dimensão de perfectibilidade pessoal é assim resumida pela 
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mesma autora (p. 97): « . . . a educabilidade . . . constitui uma experiência intransmissível e 

inalienável: ninguém pode viver por mim; ninguém pode aprender na minha vez; ninguém 

pode ser educado pela minha vez. . . ». Acrescentamos nós que a dimensão solidária do ho-

mem implicará também responsabilidade e responsabilização em relação aos outros – de mo-

do que o educar-se não deriva só da condição subjetiva de eu ser pessoa, mas também de eu 

ser pessoa com os outros e para os outros. Esse sentido de responsabilização era já referido 

ainda pela mesma autora na página 31 da mesma obra: «. . . se o homem cultural exerce as 

suas influências sobre o meio ambiente60, também as recebe da sociedade em que está inseri-

do». Estas observações não permitem, no entanto, o exagero que aparece na distinção entre 

natureza e cultura feita por Ferreira Patrício (Carvalho, 2006: 103-105), nem, muito menos, na 

identificação entre cultura e educação. Na verdade, a educação não é feita só com a cultura 

existente, mas com a procura da possível; e pode mesmo ter de contrariar a cultura existente. 

Não será preciso ir mais longe do que argumentar com a cultura esclavagista, discriminatória 

ou de sociedades que mantêm a pena de morte ou simples mutilações. Além disso para al-

guém decidir ser pessoa diferente do que se vê a si mesma é necessário mais que a natureza 

com que nasceu e mais do que a cultura em que cresceu: é preciso o incentivo da educação 

formal – pela oportunidade construída de ser diferente para melhor – e informal – pela atração 

da exemplaridade bondosa. A dimensão possível e ontológica de perfectibilidade a que se 

referem os autores que se debruçam sobre os temas de filosofia e teoria da educação e a exi-

gência constituinte de aperfeiçoamento – que fundamentam e concretizam, respetivamente, a 

educação – implicam uma perspetiva de educação em que a superação de conteúdos técnicos 

e científicos e de ‘hábitos culturais’ é indispensável; mas sobretudo que a superação axiológi-

ca seja o grande objetivo dos educadores para si e para os educandos. Para os educadores pri-

meiro, porque não se é educador se não se for educado; e para os educandos, porque não se é 

pessoa em todas as dimensões de potencialidades sem se passar pelo processo educativo. E 

pode-se ter uma cultura, como vimos, com valores que não valem61. Comentando o facto de a 

escola não conseguir transmitir valores ‘valiosos’ e, pelo contrário, ser meio de violência, 

Corine Lafay (2012: 129) questiona a dimensão ética das escolas de forma muito dura dizen-

do que «. . . a cultura escolar é, assim, mais um instrumento de realização pessoal dos ‘bons 

alunos’ do que um valor suscetível de vitalizar a existência dando-lhe sentido». Quanto ao 

papel do professor nessa formação ética, a autora também é clara:  

                                                           
60 Entendamos que o meio ambiente inclui o social; como tem de se entender que o homem também tem uma 

‘natureza física’ e não só cultural ou espiritual – no sentido mais amplo possível. 
61 Por esta mesma razão, o conceito de escola cultural ou é tautológico ou necessita de especificação do conceito 

de cultura educativa. 
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A ética, mais do que derivar de uma ‘espistemé’, experimenta-se efetivamente no cora-

ção da praxis, na intersubjetividade: imprevisibilidade sempre arriscada – face ao que 

ela tem de entrar em cena – de um encontro entre sujeitos, valores, irredutíveis a efeitos 

de discursos.  

Tem de se chamar aqui a responsabilidade do professor face ao aluno, tendo em conta o 

seu estatuto de sujeito que orienta a ação educativa. E esta responsabilidade em relação 

ao outro é, de facto, de ordem de compromisso ético: o aluno é esse ser outro para a vi-

da a quem eu vou responder (Lafay, 2012: 17).  

 

Devemos acrescentar, segundo o espírito da obra da autora, que essa resposta tem de ser vali-

osamente construtiva do ser pessoa do aluno. E a mesma autora não descarta a necessidade de 

uma atenção especial à formação docente, mesmo na área axiológica. São dela estas palavras:  

. . . o aluno não pode revelar-se como sujeito senão a partir do momento em que o pro-

fessor fundamenta o seu desejo de ele próprio existir como sujeito, na experiência de 

uma vulnerabilidade posta à prova no campo da praxis, a ética – irredutível a uma com-

petência – sendo entendida como a provação de um encontro da ordem do compromis-

so, da promessa62 (Lafay, 2012: 10). 

 

Parece evidente, portanto, que a crise educativa que se verifica ao nível escolar reflete uma 

crise axiológica mais ampla e que será com a intervenção clara – às vezes não ‘politicamente 

correta’ – neste domínio que se poderá atingir mais profundamente a solução. Não se desco-

nhecem todas as razões de empregabilidade, hedonismo, recusa da autoridade, sentido de in-

dependência ou intolerância que ajudam à crise. Mas recolocar a questão na vertente ética é 

indispensável. Transcrevemos duas passagens de duas páginas distintas de Azevedo (2011), 

que parecem contraditórias, mas que o não são porque a singularidade almejada pela educação 

não é possível sem a dimensão axiológica da pessoa. A primeira citação é esta: «Educar não é 

fabricar adultos segundo um modelo dado, é permitir libertar em cada pessoa e por cada pes-

soa o que a possibilita de ser ela mesma, permitindo que ela seja singular, seguindo o seu ‘tra-

ço’ único, o seu risco próprio» (p. 129). A segunda é esta:  

A educação, na realidade, tem estado a ser remetida para um grave reducionismo epis-

temológico que a tem conduzido a um esvaziamento ontológico (p. ex. deixando de lado 

questões cruciais do ser e do sentido da existência e da convivência humana e axiológi-

co (p. ex. desvalorizando os valores e os princípios éticos que norteiam as escolhas hu-

manas), reducionismo este que vai subtraindo aos gigantescos investimentos educacio-

nais feitos pelos Estados, pelas Igrejas, pelas instituições particulares e pelos cidadãos 

grande parte das suas potencialidades e esperanças (pp. 133-134). 

A questão essencial da crise na educação não se coloca, portanto, na dimensão das con-

dições materiais – salvo casos identificáveis de fome, violência ou carências de habitação –, 

mas na dimensão dos valores que a sociedade apresenta, para que tende (ou não) e que aprecia 

nas instituições, nas relações sociais ou mesmo nas opiniões emitidas. 

Numa interessante relação com o papel da escola neste processo, Lück (2009: 70-71, ci-

tando Carvalho (1979), escreve: 

                                                           
62 Entenda-se: da promessa de vir a ser pessoa melhor, ou, mais pessoa, do que é num dado momento.  
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. . . à medida que a consciência social se desenvolve, o dever vai sendo transformado 

em vontade coletiva, isto é, vai-se criando no interior da escola uma cultura própria ori-

entada pela realização dos ideais da educação, que passam a fazer parte natural do modo 

de ser e de fazer da escola e, por isso mesmo, não precisa ser imposta de fora para den-

tro. A construção da consciência e responsabilidade social sobre o papel de todos na 

promoção da aprendizagem e formação dos alunos (inclusive deles próprios com esse 

fim) constitui-se, pois, em condição imprescindível para a construção de escola demo-

crática e realização de gestão democrática. Essa condição se constrói mediante uma 

perspetiva proativa, empreendedora, competente e orientada por elevado espírito educa-

cional, critérios que qualificam a participação no contexto da escola. 

 

Mas a questão essencial da crise – com consequências tantas vezes notórias no capítulo 

disciplinar – continua a dever ser colocada na dimensão dos valores, que afeta não só os alu-

nos mas também a diversidade dos professores pela sua quantidade e origem diversa numa 

escola de massas e num clima de relativismo – ou falsa tolerância. Day (2001: 297) refere-se 

assim ao papel dos professores nesse contexto: «As escolas não são apenas locais onde os 

professores têm a responsabilidade de mediar valores decorrentes das experiências de vida 

dos alunos, existem num quadro de valores e em contextos socioeconómicos competitivos 

para os quais também contribuem». E nessa ‘constituição’ é que estão as dimensões de exem-

plaridade, didática dos valores, legitimidade de educar, etc. 

Noutra parte deste trabalho pode ver-se que os reptos que o autor lança à educação 

(Day, 2001: 300-30163) podem ser aplicados especialmente aos líderes escolares. E se a tarefa 

de educar compete a todos e de modo especial aos mais responsáveis, não pode ser posta de 

lado a dimensão mais fundamental dessa tarefa que é a formação do traço permanente dessa 

pessoa educanda, que é o caráter; e que tem como marca de água a vertente ética que, no nível 

escolar, autores vários especificam no cuidado por si, pela instituição e pelos outros. 

 

3.4.1. Doutrinamento, clarificação de valores e educação de virtudes 

A transmissão dos valores éticos será dos temas mais abordados na axiologia educativa; 

e será também o objeto de estudo pedagógico mais problematizante. E essa problematização 

começa logo por uma já referida contradição: a da posição teórica e a da prática efetiva. Mas 

mesmo ao nível teórico as abordagens apresentam-se muito diversas e traduzem conceções 

antropológicas, pedagógicas e até éticas distintas. Neste trabalho não se inclui o processo de 

transmissão de valores por via da educação informal, nem pela via da formalidade não esco-

lar, como a família, o meio laboral, a ideologia político-partidária, a formação religiosa e os 

mass media, etc. 

                                                           
63 Três propósitos essenciais da escola: «ajudar cada indivíduo a atingir os objetivos; construir um conhecimen-

to-base vasto e não limitado; e fazer parte da sociedade e não estar à parte da sociedade» 
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O princípio subjacente à questão do ensino de valores não levanta objeções de maior: os 

educandos deverão constituir-se como autores de atitudes e crenças que os dignifiquem como 

pessoas e que contribuam para a sua autonomia e, em simultâneo, para o progresso moral da 

sociedade. Mas a seleção dos valores a preferir ou a rejeitar e o modo como realizar a ‘apren-

dizagem’ é que se tornam objeto de discordância ou mesmo de discórdia. Na verdade, chega-

se a usar umas das perspetivas de ‘transmissão’ de valores como elemento definidor de um 

educador ‘progressista’ ou ‘conservador’, de educador empenhado na transformação da hu-

manidade ou resignado à cultura dominante, ou mesmo de bom ou mau educador. Será espe-

cialmente por esta extensão do tema que ele é aqui brevemente abordado e não pela novidade 

que se lhe acrescente. Na verdade, como será bem desenvolvido no Capítulo V, os diversos 

tipos e estilos de líder escolar podem socorrer-se de atitudes associadas a um doutrinamento, a 

uma clarificação de valores ou a uma educação de virtudes. 

À partida, e embora parecendo contraditório, a liderança autoritária, de firmeza ou 

mesmo transacional e a liderança laissez-faire não se distinguem muito de uma atitude de 

doutrinamento. Uma liderança democrática, de firmeza próxima ou transformacional será 

associada a uma clarificação de valores. Mas se uma liderança por valores se associa mais a 

uma educação de virtudes, não podemos ignorar que o doutrinamento e a clarificação de valo-

res também pretendem formar indivíduos virtuosos – a diferença estará na objetivação e até 

alcance temporal dos valores que constituirão o corpo dessas virtudes. Se um bom líder pode 

socorrer-se de estilos de liderança diferentes conforme as exigências das circunstâncias ou 

contexto, também a educação ética se poderá basear em atitudes pedagógicas diferentes no 

que respeita aos valores a fazer interiorizar pelos educandos.  

Ramiro Marques refere-se ainda a outras abordagens na sua obra Ensinar valores: teo-

rias e modelos (1998); e muitos outros autores também apresentam modelos diversos. Mas a 

síntese mais encontrada é a tríade que consta deste subtítulo. E começamos pela clarificação 

de valores – a que outros autores também chamam análise de valores. Servimo-nos do resumo 

que podemos encontrar em Marques (1998:111): 

Começa-se por focar a atenção do aluno numa questão da vida real. . . De seguida, o 

professor promove a reflexão dos alunos, abstendo-se de formular juízos de valor e as-

segurando-se que todos se podem expressar livremente e sem qualquer espécie de cons-

trangimento . . . O professor manifesta uma atitude de aceitação, de compreensão, de 

empatia.  

Sem grande dispersão nos comentários, poderíamos ver aqui a fundamentação ideológi-

ca da citação de Júnior et al. (2009:154) transcrita na página 2 deste trabalho e onde se chega 
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ao ponto de afirmar que, em nome da autonomia do aluno, o professor deve aceitar tudo, 

mesmo que não concorde ou que a atuação do aluno não seja ética. Mas esta caracterização 

bem significativa apresentada por Marques (1998) não pode deixar de merecer dois comentá-

rios, para além dessa exigência de neutralidade do educador. O primeiro prende-se com a 

afirmação de que o professor se deve assegurar de que todos os alunos se expressem livre-

mente e, mais ainda, com a afirmação de que tem de «mostrar aceitação, compreensão e em-

patia». Antes de mais, os alunos não chegam à escola vazios de valores e em condições psi-

cossociológicas – ou mesmo temperamentais – iguais. Depois, assegurar que todos se expres-

sem livremente é já uma intervenção valorativa – que colocaria sob a obrigação de se expres-

sarem publicamente os que o não quisessem fazer. E isto estaria certo segundo a lógica do 

modelo axiológico, porque ele privilegia a relatividade ou subjetividade dos valores. No limi-

te, até poderia um aluno com convicções já bem ‘clarificadas’ estar a ser sujeito a um proces-

so de responsabilização inferior ao nível que ele já atingiu. Por outro lado, a exigência de o 

professor mostrar aceitação, compreensão e empatia colocava o professor numa situação mais 

complexa do que a exigência de dar um acompanhamento letivo pessoal ao processo de 

aprendizagem de vinte e cinco alunos diferentes numa turma ou a quatro e mais turmas de 

vinte e cinco alunos: o professor teria de virar ator de concordância com o valor A e B, e seus 

contrários, até ao fim das letras do abecedário. Ora, o professor é em parte ator, mas só no 

sentido de simular a ignorância para fazer com que o aluno clarifique os conceitos que deve 

ter interiorizados. E em axiologia não há atores, mas autores. 

O segundo comentário é de ordem mais ético-ontológica, isto porque o processo de ser 

pessoa ou de aperfeiçoamento ou de educação exige duas condições: a opção por um ou outro 

valor – e este outro pode ser um possível; e a intervenção do educador. Formal ou informal-

mente, a educação não é um processo que possa dispor de autonomia inicial: a autonomia e a 

liberdade são o objetivo para que a educação orienta a pessoa educanda. 

Num contexto específico do que será um doutrinamento religioso, Alte da Veiga (1988: 

270-271) define sinteticamente qualquer doutrinamento:  

Dizendo, e talvez com toda a honestidade, que pretendem ajudar as pessoas a formar a 

sua fé racionalmente e em toda a liberdade, os “catequistas” ou professores de religião 

podem estar, na realidade, interessados de tal maneira na aceitação dos princípios apre-

goados, que os inculcam [às pessoas, aos alunos] de maneira totalmente impositiva e até 

coerciva, dando por bem sucedido o seu trabalho quando os “alunos” reproduzem fiel-

mente os conceitos e frases-chave. 

O doutrinamento pressupõe ainda uma metodologia ou didática que tem uma compo-

nente teórica e outra prática. Na componente teórica são apresentados valores como de vali-
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dade exclusiva e excludentes de quaisquer outros; e outros valores oponentes são encarados 

como maléficos para a pessoa e a comunidade. Na componente prática desenvolve-se uma 

atuação controlada por uma entidade individual ou pela comunidade. Sendo evidente que o 

doutrinamento explícito é próprio das sociedades fechadas ou totalitárias, ele não deixa de 

produzir em muitos a segurança de orientação existencial numa proporção semelhante ao que 

impede outros membros dessa sociedade de realizarem valores mais pessoais ou mesmo de 

contribuírem para o progresso ético de uma sociedade ao rejeitarem uma moral – que é de 

normas morais, mais do que de ética, que é feito o doutrinamento – que pode ser a melhor 

forma de realização ética da pessoa singular e da coletividade. 

Como o tema das virtudes merece um razoável destaque neste trabalho, aqui só se fa-

zem duas considerações. A primeira é uma espécie de descrição da formação de virtudes atra-

vés dos seus objetivos. Servindo-se em parte de Cepero (2001), Maia (2005: 24-25) resume 

assim este modelo de educação axiológica: 

A formação de virtudes procura aproveitar o que das duas posições anteriores é mais vá-

lido e indispensável: a universalidade dos princípios, do doutrinamento, e a relatividade 

da sua aplicação, da clarificação de valores. . . não se diz que a coragem consiste em 

matar ou roubar ou dar a vida por outro; mas que a coragem é uma virtude necessária e 

reveladora da boa formação humana, indispensável na vida do homem. 

E continua o autor dizendo que o mesmo se deve afirmar das outras ‘virtudes’. 

Duas reflexões finais devem ser feitas. A primeira para afirmar que, seja qual for o 

‘modelo’ escolhido, se requer sempre uma prática para que o valor escolhido, imposto ou 

construído, seja interiorizado. É evidente que se mantém de pé a questão da objetivação dos 

valores. Embora um pouco longa, será muito significativa esta citação da Política, de Aristó-

teles, apresentada por Alte da Veiga (1988: 7): 

Nos tempos modernos, há perspetivas opostas quanto à prática da educação. Não existe 

um consenso geral sobre o que os jovens devem aprender quer em relação á virtude quer 

em relação ao nível ótimo de vida. Também não é claro se a educação deve ser dirigida 

mais parta desenvolver a inteligência ou o caráter. . . Nem é certo se nos devemos exer-

citar para as coisas úteis na vida, ou para as que conduzem à virtude, ou para as coisas 

não essenciais. 

A segunda observação é uma tentativa de resposta ao texto de Aristóteles e à dúvida de 

qualquer educador: o que fazer? E Perales (1990: 159-168) resume o pensamento de Ernest 

Tugendhat dizendo que o homem é um ser próprio e com os outros e que, por isso, a sua ori-

entação moral deve assentar na seriedade – desenvolver o seu ser – e na reciprocidade – res-

peitar e contribuir para o desenvolvimento do outro. De modo simples, diríamos que essa se-
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riedade e reciprocidade serão constituídas pelas qualidades estimáveis ou qualidades que se 

consideram positivas para o ser pessoa individual e coletivamente.  
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Capítulo IV 

Educar(-se): realizar um projeto humano singular 

 

Poderíamos afirmar que o ponto de partida da educação se encontra ancorado em três 

suportes: a dotação biológica de partida do educando, as qualidades pessoais e metodológicas 

do educador e o contexto sociocultural em que ambos se situam e onde se incluem os valores 

éticos estimáveis. Mas, como já vimos, o peso dessas ‘três peças em interação’ é relativo. 

Numa obra de grande componente poética, Michel Serres (2008) expressa uma clara 

oposição à visão individualista da pessoa, mesmo que essa visão inclua uma adesão a um gru-

po: «não há nada pior do que amar-se apenas uns aos outros. Nenhum grupo simplesmente 

humano justifica o investimento da nossa vida» (Serres, 2008:77). Depois ressalva os «proje-

tos humanitários globais e alerta para que essa adesão não lese a existência de alguém». 

Traumatizado pelas guerras mundiais, o autor é muito firme na defesa da necessidade de o 

projeto humano ser de novo ‘nós’ (p.10), perante a constatação do desrespeito pela pessoa. 

Esta posição do autor, que nos remete depois para caminhos e sentidos de transcendência, 

merece também que chamemos para a apresentação deste capítulo do nosso trabalho duas 

ideias. A primeira vem do próprio autor e assenta na recusa que ele mesmo faz do individua-

lismo, dizendo que ele «. . . nasceu da repugnância por assassínios perpetrados por ideologias 

. . .» (p.76) defendidas pelos mais velhos; e que cada um tem de construir uma narrativa «. . . 

entre a frondosidade das muitas paisagens, a externa e a íntima . . .» (p.60). A segunda ideia 

aparece também no autor, mas de uma forma aparentemente contraditória: escreve ele que, se 

o individuo «. . . não é ser do mundo, não tem próximos» (p.82) – o que nos obriga a passar 

de uma individualidade para uma singularidade, que, por seu lado, nos obriga a pensar na res-

ponsabilidade de ser pessoa em cada momento, conforme as nossas potencialidades em de-

senvolvimento e as necessidades dos outros, que não nos aniquilem os projetos de mais hu-

manismo e humanidade. 

É evidente que, ao realçar o projeto humano do ‘nós’, o autor deve ter tido como pres-

suposto que a defesa da vida já não é uma preocupação ética porque é um dado adquirido; e 

que a melhoria dessa vida e dessa relação é constituinte do projeto de ser homem. Mas tam-

bém não deixa de criticar a contradição – que outros autores mais inclinados para a temática 

pedagógica não deixaram de referir – presente na educação, e que explica em parte a sua cri-

se: «num universo de replicadores de mundos e de códigos reprodutores, em breves classes, a 
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obra inimitável permanece escondida até à fundação de um novo mundo» (p.147); e isto 

quando «tudo reflete a necessidade de imitação» e «mergulham-se as crianças em replicações, 

mas queremos que sejam singularidades inimitáveis». 

Importa, portanto, analisar o papel da educação – especialmente da formal, que é a que 

nos ocupa neste trabalho – no sentido da formação da singularidade pessoal, mas também no 

contexto da dimensão e responsabilidade social do ser pessoa. O facto de se pertencer a um 

grupo, como diz o autor, não implica que abdiquemos de nós; mas também não justifica que 

se sacrifiquem os outros. Por outro lado, não há nem uma mera fenomenologia do ser pessoa 

sem um projeto de aperfeiçoamento, nem esse projeto dispensa a concretização pessoal e so-

cial de ser em cada momento, espaço, relação, solicitação, prospetiva ou ideal. A pessoa é e 

pode vir a ser mais, sobretudo através da eficácia do processo educativo – mas sem dispensar 

o seu compromisso com a sua vida e a sua identidade estimáveis em cada momento do seu ser 

fenoménico ou práxico. 

4.1. O projeto de ser e o ser projeto 

O que este título nos sugere e pretende demonstrar é que em educação, ou no desenvol-

vimento do ser pessoa, não se trata de projetar uma realização, mas de ir realizando um pro-

jeto de ser homem o mais humano e mais singular possível. Afirma Leite de Castro 

(2001:146) que «a noção de projeto assume um especial relevo . . . a partir do contexto das 

Luzes, em que o homem se institui como agente da história e do progresso, ocupando, de al-

guma forma, o lugar anteriormente detido por Deus». 

A questão que se levanta – ou as várias questões! – no subtítulo deste trabalho tem im-

plicações muito diversas podendo mesmo entender-se, como faz Costa (2001:104), que, na 

aplicação à educação, essa noção de projeto se encontra ao serviço da tolerância. Depois de 

referir a necessidade de uma «. . . conflitualidade positiva na prática pedagógica . . . que leve 

a olhar o diferente sem vontade de aniquilar apenas por ser diferente», escreve a autora: «para 

além de tudo isto, a educação deve ter principalmente em conta que o sujeito da educação é 

uma pessoa, desenvolvendo aquilo que verdadeiramente a caracteriza como tal: a autonomia, 

a liberdade, e a responsabilidade, traduzidas no respeito pelo diferente. A expressão mais atu-

al desta educação pode ser encontrada na pedagogia do projeto».  

Antes de avançarmos com outras considerações centrais ao nosso tema e pertinentes na 

nossa questão essencial sobre o projeto de ser e o ser projeto, fazemos desde já dois reparos: 

primeiro, uma coisa é a pedagogia de projeto, que se pode considerar uma metodologia de 
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ensino ou até de educação. De ensino, se entendermos que nos centramos, com a turma ou o 

grupo, em torno de um tema que deve ser aprendido e para a compreensão do qual se vão tra-

zendo diversas aportagens pelos diversos agentes implicados. Isto representa contributos de 

visão mais preferida (ou simplesmente mais acessível por cada um), mas não deixa de ser 

necessário que o contexto de ensino em causa não tenha de ser exteriorizado na sua extensão. 

E se se tratar de uma questão educativa (comportamental, axiológica, emocional, etc.), a defi-

nição será mais complexa, mas o que se procura é um objetivo comum de melhoria dessa di-

mensão de expressão e caracterização humana. O segundo reparo é um alerta que parte da 

afirmação retirada da mesma autora a propósito da tolerância, mas que se refere mais especi-

ficamente à diferença: «temos de considerar que nos nossos dias a noção de tolerância adqui-

riu um estatuto claramente positivo, com o reconhecimento não só de direito mas também do 

valor da diferença, entendida esta como algo de bom, desejável e enriquecedor» (Costa, 

2001:95). Muitos autores se referem a este sentido da diferença – que consideramos não poder 

ser valorada em si, mas no objetivo pedagógico, ético e antropológico que apresenta. Para ter 

um projeto pedagógico, e mais ainda, um projeto educativo, é preciso muito mais do que pro-

por algo diferente: é preciso cuidar de métodos e conteúdos, atitudes e convicções, que nos 

conduzam a algo melhor – que pode ser na ordem da mesma manifestação de valor que que-

remos aperfeiçoar. 

Faltaria ainda considerar que, como é absolutamente recorrente nos textos sobre educa-

ção ou mesmo mais especificamente sobre formação axiológica, os termos autonomia, liber-

dade, responsabilidade e outros afins, são meras formas de expressão porque são tautológicos 

em relação a liberdade, ou a ser educado, ou a ser adulto, ou a ser homem. A autonomia é uma 

manifestação da liberdade e a responsabilidade ou é um processo de metodologia para lá che-

gar – e falaríamos de responsabilização progressiva, como poderia Séneca falar de ascese para 

a ataraxia – ou uma consequência de ser livre. 

Mas remetemo-nos mais diretamente para a questão que nos ocupa neste subtítulo e par-

timos da noção divulgada em Portugal por Carvalho (2001, e já em obras anteriores64) em que 

a noção do objeto da educação se associa ao projeto: o objeto projeto seria o tema aglutinador 

da atividade educativa e mesmo das necessárias renovações, readaptações ou inovações peda-

gógicas. Na obra referida em rodapé, o autor socorre-se de várias fontes autorais para reafir-

mar essa perspetiva de projeto antropológico – sabendo-se que a grande influência vem de 

                                                           
64 Por exemplo: A educação como projeto antropológico, com 2.ª edição em 1998, da Afrontamento; ou, ainda, a 

anterior e significativa pela ‘novidade’: Epistemologia das ciências da educação, da Afrontamento, realizada sob 

orientação de Louis Not. 
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Louis Not. Há uma consideração do autor que convém reter: «. . . o projeto antropológico não 

pode ser mais iludido quanto à sua repercussão como projeto pedagógico» (Carvalho, 

1998:32). E, embora em parágrafo diferente, continua: «eis aqui, igualmente, o grande signi-

ficado da pedagogia do projeto». 

Parece evidente que o autor não está a falar da pedagogia do projeto como metodologia. 

E isso pode ser comprovado com a crítica que ele faz ao humanismo da Escola Nova, que, 

segundo ele, «limitava-se, todavia, a reeditar um humanismo decadente da tradição mecani-

cista e positivista» (p.32). Então, temos de distinguir em termos educativos a conceção antro-

pológica do projeto, e afirmar de imediato que, se o projeto antropológico se repercute no 

projeto pedagógico, este não deixa de ser o modo de construção daquele. Sendo o homem 

necessariamente educável e sendo a educação constituinte do ser homem, é através do projeto 

de homem que a educação concretiza, desenvolve, estimula, representa, obriga a seguir, faz 

despertar, deixa exprimir-se, etc. – conforme nos coloquemos em perspetivas antropopedagó-

gicas diferentes, que aqui não abordamos – o que considera ser a forma ideal de realização 

pessoal da humanidade em cada pessoa singular. Isto porque a pessoa não é meramente rela-

ção, como, numa liberdade poética possível mas não racionalizável diretamente, Manso 

(2000: 201) escreve: 

Para que ensinar seja 

Partilhar experiências e saberes, 

Ajudando a crescer e caminhar 

No mundo agreste da ilusão. 

Para que ensinar seja 

Alimentar o sonho 

Buscando o impossível 

Que o nosso querer realizará. 

Para que ensinar seja 

Deixarmos de ser 

Nós e os outros 

Para sermos uns com os outros  

 

– supondo que ensinar se refere aqui a educar65. Além de que, se a educação é um grande ins-

trumento de vivência efetiva do homem que, com ela, pode superar vãs ilusões, não é sobre a 

ilusão que ela trabalha, mas sobre a vida e potencialidades concretas dos educandos. 

A singularidade perseguida pela educação para cada um dos educandos assenta em 

pressupostos de metodologias e atitudes, mas não dispensa a dimensão valorativa e conse-

quente opção. Embora não concordando com a orientação ideológica geral dada ao tema que 

                                                           
65 A confusão entre ensinar e educar parece manter-se. Na página 200 escreve o autor: «Educar é escolher e 

preferir um conjunto de valores e atitudes que se têm como mais adequados. A ação educativa visa operar 

transformações, passar de um estado em que não se sabe ou se julga não saber, a um estado de maior grau de 

conhecimento». 
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aborda na obra Modifiquemos a escola, recolhemos algumas palavras de Natanson (s/d) que 

afirma que «para muitos, o que a educação acrescenta à informação é o ponto de vista norma-

tivo». E critica de seguida que se imponha uma opção, que suporia «. . .  que existe uma or-

dem objetiva dos valores de que a sociedade é depositária e conservadora e que impõe à cri-

ança». Se o modo de transmissão de valores é polémico, ou pelo menos não consensual teori-

camente, a sua necessidade é inquestionável. Na mesma obra – e embora com a mesma con-

ceção global que dominou as publicações pedagógicas dos anos 70 – vários dos autores da 

referida obra apontam um subtítulo sugestivo: «Não se pode ensinar sem educar66», e escre-

vem: «É uma educação da pessoa total e não só a aquisição de dados e informações, por mais 

fundamentais que eles sejam» (Natanson, s/d: 222). E, quando de seguida, consideram que a 

questão essencial não se coloca nos métodos mas nas «atitudes ativas» dos professores, não 

deixam de reconhecer, pelo menos implicitamente, que a relação pedagógica é de construção 

da pessoa educanda através do estímulo da pessoa educadora. E nesta sequência pode entrar o 

reparo feito por Stern (s/d) que, embora no contexto geral já referido da obra em causa, afir-

ma: «A liberdade parece-me um equilíbrio entre a satisfação de uma necessidade irresistível e 

a submissão a regras necessárias. Não se pode exigir jogo sem regras» (Stern, s/d, 185). 

Com certeza que a liberdade será mais que isto. E daí que tenhamos que recolocar a 

questão da pessoa como projeto de ser ou ser projeto. Sabemos que por dignidade constituída 

através do ser humano cada um é pessoa por essa condição original. Mas também sabemos 

que não são toleráveis certos comportamentos e atitudes ou desvios axiológicos considerados 

destruidores dessa dignidade ou da que cada um deve apresentar na sua evolução, mesmo 

cronológica – exatamente porque nem tudo vale o mesmo ou traduz essa mesma dignidade. É 

impensável também que o que designamos, mesmo com contornos mal objetivados, como 

educação não se manifeste nas várias etapas do desenvolvimento humano. Por isso, o homem 

não é um projeto de ser: a educação, ou não, tem de estar presente em cada circunstância da 

nossa vida pessoal e social, embora em grau de realização progressiva e diferenciada. O ho-

mem é em cada momento um ser que tem necessariamente a orientação de projeto para ser 

mais; o homem é um ser projeto. 

Sendo também um dado adquirido que o sentido de aperfeiçoamento ou de educação do 

homem não estará nunca completo, também é um pressuposto inquestionável que esse edu-

cando – ou o homem ou a pessoa – tem uma meta superior a alcançar e que não pode abdicar 

                                                           
66 No caso da instituição escolar, a inversa também é absolutamente válida, porque essa é também a função da 

escola e a necessidade da pessoa para a realização atual em sociedade e para ganhar disposição de adaptação a 

possíveis mudanças. 
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desse objetivo sem deixar de ser pessoa. Nisso consiste a participação ou responsabilidade ou 

liberdade de cada um, isto é, a dimensão constituinte da dignidade humana. 

É neste contexto que a dimensão ética do homem se coloca com mais acuidade e que a 

responsabilidade dos líderes escolares se enquadra com mais premência: não vale tudo o 

mesmo e o incentivo para a persecução do melhor deve partir de quem assume as tarefas de 

liderança. Mesmo noutra organização que não seja educativa no objetivo principal, nem todos 

os membros têm a mesmas responsabilidade – a não ser por realizarem ao máximo o que de 

cada um depende para aumentar a dignidade pessoal e institucional. E se o estímulo e capaci-

dade de organização para a melhoria podem não dar resultados tão satisfatórios como dese-

jaríamos, o certo é que a má liderança – como os maus exemplos ou a perversidade – produz 

efeitos rápidos e – nisto é semelhante a uma boa educação – a longo prazo. 

Não dispensando, portanto, o projeto de ser, o homem não é só um projeto: é, antes de 

mais, uma pessoa que se manifesta a cada momento, embora nas possibilidades limitadas até 

esse momento – sendo que nelas está contida a abertura ao aperfeiçoamento a que o ser pro-

jeto procura referir-se. O homem não é uma repetição de um modelo passado nem um projeto 

futuro: é um presente com futuro. 

 

4.2. Traços históricos das finalidades e da legitimidade educativas 

 

Este subtítulo pode apresentar-se à partida com uma perspetiva de dilema semelhante ao 

que aparece em Aristóteles na Ética para Nicómaco (cit. Viano, 2004: 130): «. . . a alma de 

quem aprende deve ser cultivada por meio de hábitos que induzam quem aprende a gostar e a 

desgostar acertadamente, à semelhança da terra que deve nutrir a semente». Na verdade, 

enuncia-se como condição de aprender o que a aprendizagem procura como resultado, sobre-

tudo quando se usa aprendizagem no sentido amplo de educação – que é o que se deduz de 

“gostar e desgostar acertadamente”. Este acertadamente pressupõe uma dimensão valorativa 

que não depende só do exercício racional ou da disposição natural, mas, antes, como o próprio 

Aristóteles o afirmava, da disposição da vontade para alcançar o que fosse considerado bom. 

A par desta primeira observação, será também importante justificar a inserção do tema 

neste capítulo, ou, mais ainda, no conjunto deste trabalho. Neste capítulo, pode justificar-se 

recorrendo a uma citação de Touriñán López (2014: 8), que, a propósito da complexidade dos 

métodos para abordar a complexidade educativa, diz que a complexidade do conhecimento 

‘educação’ é devida: à «condição fundamental dos valores em educação»; à «dupla condição 

de agente-autor e agente-ator de cada um em relação à educação»; e à «dupla condição para a 
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ação educativa do âmbito do conhecimento e da atividade». Isto é: a consecução de um pro-

jeto humano singular requer a reflexão educativa em que sejam claras as finalidades pretendi-

das e a prática efetiva em que estejam espelhados os fundamentos da legitimidade para edu-

car. 

Quanto à inserção do tema no conjunto do trabalho, ele aproveita também para a ques-

tão da liderança. Por um lado, o contexto da complexidade, da axiologia, do papel do líder, e 

da necessidade do conhecimento e prática são inseparáveis dessa dimensão da organização e 

da instituição educativa. Por outro, é no contexto dos valores que as questões da liderança se 

colocam com mais acuidade e com mais amplitude de repercussão – seja positiva ou negativa 

– no contexto que este trabalho pretende abarcar: a eficácia da aprendizagem dos alunos, o 

ambiente escolar e a realização profissional dos professores. 

Não é, contudo, fácil concertar uma visão histórica das finalidades e da legitimidade da 

educação porque nem sempre a prática educativa é de molde a considerar legítimas as ações 

desenvolvidas e nem sempre as finalidades que a história nos apresenta correspondem à reali-

dade, mas antes a estereótipos que tiveram de ser formulados para que se compreendessem 

algumas diferenças cronológicas. É elucidativa para esta última observação a distinção que se 

apresenta na educação grega entre a ateniense – democrática, cultural, humanista – e a espar-

tana – sectária, física e militar. Na verdade, o apreço dos atenienses pela ‘arte’ não os dispen-

sava da prática física e da preparação militar; e os espartanos foram autores de grandes obras 

culturais e apreciavam a arte. Simplesmente, a hierarquia dos valores oscilava conforme os 

tempos que as comunidades políticas viviam e os desafios que tinham de enfrentar. Em repa-

ros de enquadramento da importância da educação no pensamento de Aristóteles, Abreu e 

Júnior (2010: 69-70) resumem assim esta ideia: no século VIII a.C. «. . . Esparta tem um lugar 

de destaque na educação e na cultura helénicas» – isto demonstrado pelos «fragmentos de 

líricos e pelas escavações no santuário de Ártemis Ostia entre 1904 e 1910; «. . . é um grande 

centro de cultura, acolhedora para os estrangeiros, as artes, a beleza, para com tudo o que pre-

tenderá mais tarde repelir; é ela, então, aquilo que Atenas se tornará no século V – a metrópo-

le da civilização helénica». E anotam os mesmos autores que Atenas terá perdido o seu caráter 

militar por volta do século VI a. C., embora as práticas militares nunca tivessem desaparecido 

totalmente. Esparta, de quem nem sempre se elogia o caráter humanista – pela barbárie com 

que as crianças eram tratadas ao nascer para se confirmar se eram robustas ou não –, tinha três 

grandes finalidades educativas bem definidas: a liberdade (™leuqer…a-eleutería), a autonomia 

(aÙtonom…a-autonomía) e a independência política ou autarquia (aÙt£rceia-autárqueia). E 

se isso tornava os espartanos muito senhores de si, admirados pelos outros, os atenienses, com 
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o seu ideal de calocagatia (junção do belo e do bom), eram também motivo de atração – mas a 

sua democracia, como a sua educação, era reservada a poucas centenas de aristocratas ou ci-

dadãos livres. 

O que é certo é que as finalidades que se propõem para a educação legitimam como 

educador quem possui os meios para que essas finalidades sejam atingidas. O que não é con-

trário a que alguém possa aparecer diante de uma comunidade com sinais de capacidade para 

fazer evoluir as finalidades habituais da mesma e, assim, a legitimidade possa vir através de 

uma espécie de intuição despertada nessa mesma comunidade. O percurso será muito equiva-

lente ao da autoridade: tem-na quem personifica as finalidades estimadas e recebe-a quem se 

apresenta como capaz de propor finalidades estimáveis superiores – embora na autoridade as 

condições imediatas de necessidade da comunidade possam ter um papel mais relevante e o 

processo ser mais célere. Haverá uma grande diferença entre uma proposta de fraternidade do 

cristianismo e uma de independência nacionalista. A própria extensão espacial e temporal é 

maior no primeiro caso do que no segundo. 

No percurso breve e muito resumido de abordagem desta relação entre as finalidades 

educativas e a legitimidade para educar, seguiremos as informações históricas fundamentais 

recolhidas da obra de Capitán Diáz (1984 e 1986). 

Se nos antigos tempos chineses, como na educação mítica, os valores comunitários eram 

os mais apreciados e educador era quem contribuísse para a unidade (embora fortemente hie-

rarquizada) da mesma, na educação hebraica a grande finalidade era a reconciliação do ho-

mem com a sua dimensão espiritual. Legitimidade para educar tinha quem mostrasse capaci-

dade para que o ‘povo eleito’ viesse a recuperar o ‘paraíso perdido’. 

Sabemos do cristianismo primitivo que superou definitivamente o dilema hebraico da 

religião do culto através do culto da religião, mas que o seu grande objetivo era desenvolver a 

dignidade humana, cuja expressão máxima era a caridade fraterna – ou o desenvolvimento da 

relação filial com Deus através do amor ao próximo, incluindo os ‘inimigos’. Maia (2013: 

156) resume esse ideal referido em várias histórias da educação e estudos sobre a moral evan-

gélica assim: o cristianismo primitivo tinha «a salvação como fim, o amor como meio e a vir-

tude como modelo de vida». De modo que, a exemplo dos ‘discípulos’, dos ‘apóstolos’ ou do 

simples ‘cristão’, a autoridade advinha aos crentes do modo de vida que levavam, do contri-

buto que davam no apoio aos outros e do que faziam e incentivavam para orientar(-se) para a 

salvação ou realização da ‘vontade do Pai’, de modo a serem perfeitos como Ele. 

Da Idade Média sabemos que desenvolveu um sentido pessimista do homem, conside-

rando-se que a educação implicaria necessariamente esforço ou até castigos físicos para que o 
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espírito superasse as fraquezas e tendências da ‘carne’. E o ‘mestre’ que conhecesse a doutri-

na recebia a autoridade de formar o cristão (ou mesmo de tornar cristãos os que o não eram!) 

para superar – normalmente, mais suportar do que superar – o sofrimento desta vida, como 

curtra passagem na ‘cidade terrestre’ na esperança de alcançar a redenção na ‘cidade celeste’ 

ou vida eterna. A educação pela alegria da filiação divina no cristianismo primitivo dá lugar 

ao temor ou até tremor de uma vida eterna mas fora da cidade celeste e antes nas penas do 

inferno. Por isso, sobretudo em momentos especiais de crise, uma autoridade ‘falsa’ instalava-

se facilmente como redentora através de práticas ofensivas do próprio espírito ‘cristão’. De 

qualquer modo, a Idade Média criou as duas maiores instituições humanistas não naturais: as 

misericórdias e as universidades. Só não conseguiu manter a unidade entre o ensino e a edu-

cação. E, por isso, a autoridade oscila entre o sábio e o santo, muitas vezes controlada pelos 

que nem eram uma coisa nem outra: os guerreiros. Gera-se, no entanto, uma aspiração a esse 

ideal de harmonia, que faria de quem o conseguisse o melhor dos homens. As misericórdias 

são, de algum modo, como as ordens religiosas, uma tentativa de atualizar o ideal evangélico 

de salvação pessoal através do bem-fazer aos outros. 

Com o Renascimento, a confusão entre o clero que assim o era por vontade própria e o 

que advinha dos nobres não morgados ou mesmo bastardos da realeza acentuou a dificuldade 

de distinguir um ideal de ser homem e o ser mestre começou a referir-se a um ofício específi-

co e não a uma característica de educador ou de autoridade moral. Não deixa, no entanto, de 

se valorizar a confiança pessoal, a procura da identidade individual e de se desenvolver a 

consciência do papel do homem no conhecimento e na transformação do mundo – de que os 

descobrimentos, e consequente indústria e comércio, são exemplo. Do Renascimento surgem 

também quatro grandes vetores da educação que marcarão toda a pedagogia pelo amenos até 

finais do século XIX. Maia (2006: 40) resume-os assim: «. . . o desenvolvimento integral, de 

De Feltre; a liberdade, de Paulo Vergerio; … o ideal cívico. . ., de Jacobo Sadoleto»; e …«. . . 

o tão recorrente naturalismo de Rabelais». 

Com Rousseau, acentua-se o caráter formativo da educação, juntando cultura – ele era 

um dos enciclopedistas pré-revolução francesa –, civilidade – não mero civismo, mas partici-

pação ativa na vida social e política – e moralidade – ainda muito dependente da religião nos 

conteúdos, mas já com dimensões societais e renovadoras, como era próprio da moral raciona-

lista moderna. 

O século XIX vai dedicar-se muito à questão dos métodos – talvez mais do que às fina-

lidades, que eram dadas como adquiridas pelo racionalismo e pela pedagogia liberal já do 

século XVIII – que, embora tendo presentes as finalidades, parecem deixar para segundo pla-
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no o que deviam ser as dimensões humanas a desenvolver, dado que a grande maioria dos 

pedagogos adotou a posição otimista de Rousseau e considerou ser de mero ‘auxiliar’ o papel 

do educador no desenvolvimento do educando. Sabemos das tentativas humanistas dos socia-

listas utópicos, que alguns utilitaristas como Stuart Mill já tinham colocado como hipótese de 

vida mais digna do homem, criando melhores condições de bem-estar para todos, ou, pelo 

menos, para o maior número possível. Este momento ou fenómeno ideológico-pedagógico 

revela uma das maiores questões que se colocam em termos da relação entre liderança efetiva 

e legitimidade ética da mesma: a concretização desses modelos, como aconteceu nos falansté-

rios de Fourier, dependeu de um controlo grande do ‘líder’ – embora não se negue o carisma 

que fez com que houvesse seguidores – e terminou praticamente com a morte do ‘líder’. O 

mesmo se vai passar com as escolas autogestionárias. Nalguns casos, como o de Saint Simon, 

pode admirar-se a sua capacidade de abandono da categoria de nobre e a defesa de ideais re-

publicanos67; mas noutros casos, como o de Proudhon, a liderança foi suportada pela riqueza 

pessoal. E estas pequenas observações não são estranhas ao que acontece frequentemente hoje 

nas questões de liderança funcional ou de chefias, sendo um alerta necessário que deve estar 

sempre presente nas escolas, sobretudo quando há condições para a interferência muito direta 

do poder político-partidário ou de outros poderes mais obscuros, e quando o ‘cargo’ é remu-

nerado de forma suplementar68.  

Depois das experiências de escola autogestionária e da sobrevalorização – talvez mais 

encenada do que real – da iniciativa pessoal do educando e da consideração do mesmo como 

livre ab initio, surge o personalismo contemporâneo onde todas as dimensões do homem e de 

todos os homens – como já era ideal de Hegel para a educação – são tomadas em considera-

ção nos métodos, currículos, relações pedagógicas, modelos de liderança, etc. A definição dos 

contornos de um líder vai agravar-se progressivamente, porque quanto maior é a quantidade 

de variáveis a que tem de atender mais difícil se torna construir um modelo ‘exemplar’ de 

professor, de diretor de turma, de diretor de escola, etc. E daqui surge um pouco da razão para 

se estranhar que, no inquérito, a referência a uma ‘boa pessoa’ – que também poderia abarcar 

                                                           
67 No entanto, ao mesmo tempo que defendia a educação para todos, considerava que deviam ser as famílias, ou 

os próprios alunos, quando tinham meios para tal, a custear as despesas de educação – o que faria logo 

distinguir à partida quem poderia ou não estudar.  
68 Não deixará de ser significativo que a liderança escolar mais valorada seja a de professor, seguida da de 

diretor de turma, e que estes ‘líderes’ não tenham gratificação remuneratória – embora o DT seja dispensado de 

duas horas na componente letiva. Parece haver uma relação inversamente proporcional entre ‘benefícios’ 

recebidos por um ‘cargo’ e a sua valoração ético-pedagógica ou mesmo funcional: a escola passaria bem, ou 

até melhor, sem alguns diretores; mas será muito melhor com bons professores. E, de facto, antes da escola 

massificada, o diretor poucas mais funções tinha que administrativas: todo o poder pedagógico estava nas mãos 

do professor, dentro da sala de aula – e a sua autoridade espalhava-se para fora da sala de aula e dos conteúdos 

programáticos. 
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o conceito de ‘pessoa boa’ – não tenha recebido o valor que previamente se supunha viria a 

ter. 

Do ecletismo contemporâneo ressaltam duas ideias-chave: a incidência sobre algum as-

peto específico a desenvolver predominantemente – cidadania, mudança, autonomia, etc.; e a 

grande dúvida sobre conteúdos e métodos a usar. O sistema de ensino português vive a ambi-

guidade de: por um lado, exigir da escola uma educação em todas as dimensões que outras 

instituições deviam fazer e não fazem, incluindo a segurança civil, e exigindo uma espécie de 

super-alunos para acederem a alguns cursos superiores69; e, por outro lado, prepara-se para 

definir um “perfil para os alunos que terminam o 12º ano de escolaridade” (Oliveira Martins, 

2017), que mais parece o perfil exigível a uma criança que acabe a educação pré-escolar. Por 

exemplo: nas “competências na área de saber técnico e tecnologias” não de fala em capacida-

de para desempenhar uma atividade laboral, mas em identificar “necessidades e oportunidades 

tecnológicas numa diversidade de propostas e fazer escolhas fundamentadas”. Uma criança de 

cinco anos, mesmo não escolarizada, cujo meio familiar use androides e não telemóveis ‘ele-

mentares’ fará a opção por estes? E encontrará muitas razões para a sua opção; só não se defi-

ne é qual o tipo de critérios que os do 12º ano devem usar quando fazem a mesma opção das 

crianças. Seria até muito interessante distinguir as opções dessas idades e escolaridades dife-

rentes quando se trata de comportamentos cívicos, morais, existenciais e perceber que argu-

mentos usam os mais velhos para procederem irresponsavelmente (pode ler-se instintivamen-

te, espontaneamente, naturalmente, etc.) como ‘crianças’. Pensemos ainda que qualquer ado-

lescente de uma sociedade ‘primitiva’ manipula e até constrói instrumentos que adolescentes 

de sociedades ‘desenvolvidas’ não fazem sequer ideia para que sirvam nem de que são feitos 

– e daí o espanto ignorante ou a pretensa grande sabedoria que marca alguns ‘antropólogos’ 

ao descreverem entusiasmados comportamentos ‘primitivos’ para resolverem demoradamente 

um problema que uma sociedade industrializada resolve em segundos. Continuando esta bre-

ve incursão, nas “competências da área de desenvolvimento pessoal e autonomia”, para além 

do título ser tautológico ou até contraditório, apontam-se dimensões de caráter ou atitudinais, 

como a confiança e a persistência “com base nas vivências realizadas em liberdade”. Ora, 

primeiro, não se trata sequer de desenvolvimento pessoal e social porque essa dimensão é 

reduzida a uma “competência” anterior de relacionamento interpessoal – o que pode legitimar 

                                                           
69 No atual sistema de acesso ao ensino superior só a classificação 20 garante esse acesso: para um curso com 30 

vagas, se aparecerem 50 classificações de 20 e outras tantas de 19.99, estas não têm entrada – o que é um 

enorme fator de desmotivação para alunos que não têm 20, mas são muito bons, impede os alunos de fazerem 

uma formação mais ampla e não permite o aproveitamento de diversas outras potencialidades dos alunos, que 

não seja o estudo para exame. 
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que se infira que a responsabilidade social não interessa ou, pelo menos, que se pode viver só 

com meia dúzia de relacionamentos; em segundo lugar, mais importante ainda, é não se vis-

lumbrar no texto a consciência de que a educação se destina também a corrigir vivências rea-

lizadas e a fazer despertar o gosto por outras; e, em terceiro, a liberdade não é uma variável 

independente de que se disponha sem educação, mas antes o resultado de um processo inaca-

bado, se bem que deva estar sempre a ser revelado em ascensão. E, mesmo assim, qualquer 

criança tem vivências, algumas traumatizantes e incapacitantes pelo menos psicologicamente; 

e se a deixarmos ‘fazer o que quer’ não progride na identidade pessoal nem na sociabilização 

e chegará facilmente à depressão quando tiver de cumprir uma ordem ou obedecer a uma re-

gra que impliquem esforço ou mesmo sacrifício. A crítica poderia continuar. Até nas “compe-

tências na área do pensamento crítico e pensamento criativo” se chega ao ponto de dizer que 

os alunos devem realizar tarefas de observação, análise e discussão de ideias “centrando-se 

em evidências”. Ora, só o conhecimento do senso comum se baseia em evidências – não es-

tamos no domínio cartesiano, com certeza; até a explicação mítica ia mais longe construindo 

uma lógica ‘sensível’ para explicar essas evidências da natureza – tal com é evidente que o sol 

anda à volta da terra. Além disso, duas áreas antes os descritores operativos para a informação 

e a comunicação terminavam com “respeitando as regras próprias de cada ambiente”. Isto 

pode pressupor que o ‘politicamente correto’ prevaleça sobre a dimensão ética da verdade do 

discurso. Finalmente, não há qualquer referência a uma dimensão ético-moral e o uso do ter-

mo ‘competência’ traduz uma visão limitada à aprendizagem de técnicas para o aproveita-

mento laboral e não o desenvolvimento de capacidades – progredindo nas disposições pesso-

ais e acrescentando mais vertentes novas ou mais amplas – que constituirão uma formação 

personalista. Citemos, como remate desta crítica, uma firmação de Amilburu (2003: 251): 

A defesa da autonomia de todas e de cada uma das pessoas torna-se impossível se cada 

uma delas não assumir o dever de manter e melhorar a comunidade, relacionando de 

novo este ponto com a responsabilidade moral que todo o sujeito tem para com os ou-

tros e o que o rodeia. Ora, estes requisitos não são dados por espontaneidade natural: 

precisam de ser atualizados, na conceção otimista do homem e na visão metafísica aris-

totélica; ou, mais prosaicamente, precisam de ser aprendidos – quer requeiram mais ou 

menos ensino. 

E nesta última referência está a grande razão deste subtítulo: não exigir manifestações 

de aperfeiçoamento e não criar condições para tal aos alunos é uma atitude imoral por parte 

dos educadores, porque estão a privar seres humanos de o serem em grau maior, que é a con-

dição da sua própria dignidade. Daí que, se a grande finalidade da educação é tornar-se pes-

soa, a legitimidade do educador está intrinsecamente associada à capacidade para dinamizar 

esse objetivo – cuja condição sine qua non é eles próprios, os educadores, disporem dessas 
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dimensões caracterizadoras do ser homem. Trata-se do que, no pensamento de Alte da Veiga, 

resumido por Maia (2011: 205), constitui a legitimidade ôntico-ética de educar. 

Toda a desvalorização das aprendizagens e, sobretudo, das dimensões formativas do ser 

pessoa é imoral; mas acrescentar a essa falha a convicção de que a dimensão ética da pessoa 

pode ser dispensada é anti-ético ou, o que equivale, é anti-humano. A dimensão de aperfeiço-

amento fundamenta as opções éticas dispostas a tal objetivo e as práticas morais de operacio-

nalização dessas finalidades; e o ser pessoa é inseparável do ser em aperfeiçoamento. Daí que 

os responsáveis pela educação – no caso, os líderes escolares – não possam ver a sua valoriza-

ção ‘profissional, separada da responsabilidade da autoformação e do esforço para ajudar os 

educandos nesse processo de aperfeiçoamento. Eticamente, portanto, a legitimidade das lide-

ranças estabelece-se na sequência das boas finalidades a atingir no campo do desenvolvimen-

to pessoal e social dos educandos – com toda a amplitude que a expressão engloba. É tarefa, 

portanto, de quem se debruça sobre a temática educativa escolar, sobretudo na vertente ética, 

alertar para os perigos de uma ideologia, que se tornou dominante, que encara a escola como 

mero instrumento de formar mão de obra qualificada e disposta a lutar pelos empregos melhor 

remunerados sem atender ao essencial da formação da pessoa ética ou simplesmente digna 

pelo desenvolvimento de todas as suas potencialidades – onde se inclui a responsabilidade 

pela resposta às solicitações legítimas dos outros. 

 

4.3. As ‘virtudes’ pedagógicas 

 

Vivemos atualmente numa época tecnologicamente evoluída, numa sociedade humana 

cada vez mais globalizada, num mundo aparentemente civilizado, na era dos direitos e das 

liberdades fundamentais, experienciadas a nível subjetivo e individualizado. No entanto, fe-

nómenos como a incerteza de valores morais e éticos, a desonestidade, o egoísmo, o individu-

alismo, as condições de vida sub-humanas, a violência e a exclusão, são algo com que infe-

lizmente nos deparamos através da informação globalizada e, pior ainda, no nosso quotidiano. 

Atualmente, a escola é um palco onde interagem vários atores que refletem o dia-a-dia 

das comunidades circundantes e de outras fontes de influência onde se misturam diferentes 

valores, experiências, conceções, culturas e crenças, em virtude da globalização, da movimen-

tação e da mobilidade social e da imigração. Antes da massificação da escola, a educação que 

antes nela se ministrava era feita para alunos com perfis muito semelhantes; agora passou a ter 

no seu seio uma multiplicidade muito grande de perfis, com alunos de classes sociais diversas, 

com experiências, expectativas, valores e culturas bem divergentes. Esta constatação é assim 
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referida por Pais (2008: 16): “Chegam à escola diferentes – porque têm origens sociais e me-

mórias culturais diferentes – mas a escola pretende à força torná-los iguais, caindo na falácia 

de identificar democratização com massificação e homogeneização” – o que alerta ao mesmo 

tempo para os riscos de ineficácia de uma escola não preparada ou aberta a esta realidade. A 

escola democrática ou massificada apresenta ainda uma característica raramente abordada: os 

alunos frequentam-na por imposição legal e não porque a desejem como forma de abertura ao 

conhecimento ou meio de ascensão social. De modo que a escola é encarada logo de início 

como uma espécie de ‘castigo’ e negação do acesso à independência económica temporã e 

não como um ‘benefício’ de que se deve tirar o maior proveito possível. O mesmo autor, se-

guindo várias referências, coloca a questão numa dimensão moral – ou ética mesmo: a escola 

que na década de 70-80 era considerada incapaz de «reduzir as diferenças sociais» é agora 

acusada de «não respeitar as diferenças». E a dimensão da questão ética pode resumir-se as-

sim: primeiro, continuava a ser seletiva; agora, inclui todos dentro da mesma exigência. Ao 

preocupar-se em tratar todos por igual, impõe agora uma homogeneização que violenta as 

diferenças culturais70. A realidade da escola também se debate com outros problemas. Num 

artigo Um em cada três professores tem 50 ou mais anos de idade, publicado em vinte e oito 

de julho de dois mil e dezasseis, no Observador, Marlene Carriço informa que o mais recente 

estudo do Perfil do Docente, publicado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ci-

ência (DGEEC), e que envolveu130.281 professores que estavam a lecionar em escolas públi-

cas e privadas no ano letivo 2014/15, em Portugal Continental, revela que a classe docente 

está muito envelhecida. Cerca de 40% dos professores (51.467) têm 50 anos ou mais e apenas 

1,4% (1.864) têm menos de 30 anos. E a esse propósito Clara Viana, em dezassete de outubro 

de dois mil e dezasseis, no artigo Professores mais velhos são os que mais se queixam da in-

disciplina publicado no Público, menciona um estudo com base num inquérito internacional 

aos professores e diretores, realizado em 2012 no âmbito do projeto TALIS (Teaching and 

Learning International Survey), do projeto aQeduto, uma parceria entre o Conselho Nacional 

de Educação e a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que revela que em Portugal, em 

2015, a indisciplina, nomeadamente na sala de aula, é um problema grave que ocorre nas es-

colas; e que, quanto mais velhos os docentes, mais são as queixas de indisciplina em contexto 

de sala de aula que relatam. Isabel Flores, uma das investigadoras do aQeduto considera que 

uma das causas para haver indisciplina «. . . terá também muito a ver com as práticas pedagó-

gicas dominantes seguidas pelos docentes e, segundo este estudo revela, os professores portu-

                                                           
70 Não é do nosso âmbito aprofundar a questão das diferenças culturais ou mesmo da tolerância. Mas sobre esta 

há um estudo simples e claro de Kolakowski (2001: 33-38) que delimita bem os âmbitos da mesma. 

http://www.dgeec.mec.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=683&fileName=DGEEC_DSEE_DEEBS_DEES_2016_PerfilDocente.pdf
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gueses, independentemente da idade, continuam a privilegiar as aulas expositivas em detri-

mento de sessões práticas, com base em projetos apresentados pelos alunos». Para Alexandre 

Henrique, o estudo mostra também que os professores em início de carreira demostram ter 

algumas dificuldades relativamente às questões disciplinares, existindo várias razões, tais co-

mo: «a falta de preparação específica na sua formação inicial, somada à sua inexperiência em 

lidar com situações novas e imprevisíveis, podem causar algumas dificuldades em lidar com 

certas situações de indisciplina». Isabel Flores refere, ainda, que «quando as aulas são mais 

expositivas, os professores têm a expectativa de que haja mais silêncio do que quando se 

avança para sessões práticas. Portanto, a perceção da indisciplina pode também ter que ver 

com o tipo de expectativas que o professor tem à partida em função das aulas que vai dar». A 

investigadora pensa que em Portugal a extensão dos currículos escolares fomentará as práticas 

pedagógicas em que o professor fala e o aluno absorve conteúdos. Alexandre Henrique tam-

bém considera – e concordamos com ele – que este fenómeno é transversal, e «restringir a 

questão à idade mais avançada dos professores é centrarmo-nos num aspeto muito parcelar». 

No concernente aos professores mais velhos menciona, ainda, que nos deparamos com um 

setor em que «muitos sofrem de burnout [exaustão] educativo, em que a falta de reconheci-

mento e estagnação profissional, o aumento da idade da reforma, o desgaste em lidar com 

alunos cada vez mais problemáticos, o distanciamento geracional, o choque cultural e tecno-

lógico entre estes, podem originar fortes conflitos em sala de aula».  

Andreia Sanches publica em oito de setembro de dois mil e dezasseis, no Público um 

artigo com o título Exaustos, desiludidos ou baralhados: um terço dos professores sente-se 

assim em que informa que um inquérito realizado a 2910 professores, de 130 escolas, públicas 

e privadas, de todos os níveis de ensino, exceto superior, recolhidas em maio, junho e julho de 

2016, coordenado por Joaquim Azevedo71, revela que um terço (33,3%) dos professores prefe-

ria abandonar o ensino num futuro próximo; 35% dizem-se exaustos, desiludidos, baralhados, 

com sentimentos negativos quando lhes é pedido para descreverem a sua relação com o traba-

lho; 64% pensam que, nos últimos anos, a educação piorou em Portugal – e 17,5% conside-

ram que piorou muito; mais de 80% julgam que «a sociedade e o Governo não valorizam esta 

profissão, que perderam tempo e condições para refletir sobre as suas práticas, que a sua auto-

nomia encolheu e cresceu a carga de trabalho»; 60% percecionam que os alunos estão mais 

desinteressados do que no passado e lastimam que os pais “não se preocupem com a educação 

dos seus filhos”. Para 57%, a «falta de reconhecimento profissional» é o que causa maior in-

                                                           
71 Investigador da Universidade Católica, ex-secretário de Estado da Educação e presidente do Conselho de 

Administração da Fundação Manuel Leão. 
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satisfação laboral e o que é relatado como maior dificuldade na interação do dia-a-dia é, para 

52% dos professores, a indisciplina no contexto de sala de aula, seguido da extensão dos pro-

gramas, para 30%. A «falta de respeito» é, para 58,9% dos docentes, o que causa mais insatis-

fação, na relação com os alunos. Joaquim Azevedo refere que a amostra de 2910 professores 

não é representativa, mas fica muito próxima, se se considerar um nível de confiança de 8%, 

podendo extrapolar os dados sem grande margem de erro. 

Um estudo – Indisciplina escolar: estamos com um problema de disciplina geral – pu-

blicado em sete de fevereiro de dois mil e dezassete, no JPN por  Beatriz Carneiro e Beatriz 

Silva Pinto (2017), revela que a «indisciplina escolar aumentou, tendo em conta parâmetros 

como participações disciplinares e medidas corretivas e sancionatórias». Alexandre Henri-

ques, professor e autor da investigação, que contou com a colaboração da Associação Nacio-

nal de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), refere que «Estamos com 

um problema de disciplina geral». 

Como a escola reflete a sociedade onde está inserida – e muitas vezes numa visão dis-

torcida da realidade que se julga mais própria de outros países – qualquer tipo de violência 

que surja na sociedade acabará por se repercutir na escola. As relações estabelecidas no con-

texto escolar têm-se revelado cada dia mais difíceis e conflituosas e fenómenos como a vio-

lência, o conflito, a indisciplina, o bullying, o ciberbullying, a xenofobia, o alcoolismo, a toxi-

codependência, etc, proliferam e são uma fonte de grande preocupação da esco-

la/família/comunidade. Estamos perante um problema social muito grave, que requer uma 

intervenção de muitos profissionais, isto é, uma solução multidisciplinar. Segundo Mougniot-

te (2006: 153), 

contrariamente ao que alguns afirmam, a escola não é um santuário. Ela é, necessaria-

mente, o reflexo do que se passa por toda a parte. O objetivo de uma educação não é por 

conseguinte manter o desvio da violência mas eliminá-la por toda a parte onde se esten-

da. 

E Chrispino (2007: 16-17), relativamente ao conflito, menciona que: 

. . . devemos esperar que, no universo da escola, a divergência de opinião entre alunos e 

professores, entre alunos e entre os professores seja uma causa objetiva de conflitos . . . 

Professores e alunos dão valores diferentes à mesma ação e reagem diferentemente ao 

mesmo ato: isso é conflito . . . Quanto mais diversificado for o perfil dos alunos (e dos 

professores), maior será a possibilidade de conflito ou de diferença de opinião. 

https://jpn.up.pt/author/beatrizcarneiro/
https://jpn.up.pt/author/beatrizpinto/
https://jpn.up.pt/author/beatrizpinto/
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O bullying72 e o cyberbullying já são considerados problemas de ‘saúde pública’. Para 

Arduini de Araújo e Nunes (2010: 4), «o bullying escolar, ao mesmo tempo que é uma amea-

ça à democratização das relações sociais, isola os sujeitos do processo educativo». O cyber-

bullying73 é um fenómeno em rápido crescimento no mundo da internet, e pode ser descrito 

como um abuso de poder individual ou de grupo, de forma sistemática, desigual e continuada 

no tempo usando a internet; e pode ser uma continuação do bullying que já ocorre noutros 

contextos. Num artigo com o título “Um em cada 10 alunos já foi vítima de cyberbullying”, 

publicado na tvi24, em catorze de julho de 2016, a investigadora Luzia Pinheiro, da Universi-

dade do Minho, concluiu que um em cada dez alunos já foi vítima de cyberbullying, através 

de insultos, difamação, intimidação, ameaça ou perseguição intencional e sistemática na In-

ternet.  

Deparamo-nos com uma realidade escolar onde tem vindo a aumentar o número de alu-

nos com interesses divergentes da escola e, também, currículos desfasados da realidade en-

volvente. A esse propósito Barroso (2003: 27) refere que «muitos alunos não encontram na 

escola um sentido para a sua frequência, quer ao nível do saber partilhado, quer ao nível da 

sua utilidade social, quer ainda como quadro de vida»; e Borges (2003), citada por Costa 

(2007: 24), entende que a Escola terá que redesenhar o seu papel, considerando a enorme mu-

dança que se tem vindo a observar na sociedade. Para a autora, 

sendo a Escola um complexo socializador por excelência, torna-se premente que esta 

questione a sua função, à luz da evolução progressiva da história e das mentalidades . . . 

Nesta sequência, a Escola terá de inventar novas estratégias para responder aos grandes 

desafios da Educação Social.  

É por isso que quando hoje se fala em escola de qualidade, devemos ter presente que 

as mudanças educativas, que visam ter uma incidência real na vida escolar, terão de ser 

geradas a partir do seu interior e capacitá-la para desenvolver a sua própria cultura ino-

vadora, incidindo na estrutura organizativa e laboral, ao redesenhar, ou seja, ao apresen-

tar uma nova conceção dos contextos laborais e dos papéis a desempenhar, ao potenciar 

a tomada de decisão e o desenvolvimento institucional ou organizativo, com o objetivo 

de implicar os professores numa análise reflexiva das suas práticas. (Bolívar, 2003: 22). 

Nos dias de hoje, e de acordo com a autonomia cedida à escola, esta deve empenhar-se 

em redefinir e ajustar os seus objetivos e funções em conformidade com a realidade concreta 

de cada comunidade local, aprimorando os seus modos próprios de funcionar que levem ao 

                                                           
72 Bullying é «um problema de saúde pública e, por isso mesmo, deve entrar na pauta de todos os profissionais 

que atuam na área médica, psicológica e assistencial de forma mais abrangente» (Silvaa, 2010: 14).  
73 De acordo com Smith (2006: 6), o cyberbullying pode ser definido como um ato agressivo e propositado 

levado a cabo por um grupo ou por um indivíduo utilizando formas eletrónicas de contacto, de forma repetida e 

ao longo do tempo, praticado sobre uma vítima que não se pode defender facilmente. 

http://www.tvi24.iol.pt/pesquisa/cyberbullying
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êxito escolar dos alunos que a frequentam e efetue, em termos gerais, a sua função de educa-

ção. Assim, a escola, na atualidade, depara-se com um leque de problemas em que a educação 

escolar deverá ter como objetivo, segundo Mariotti (2014), o «desenvolvimento das múltiplas 

capacidades do ser humano e não apenas o desenvolvimento cognitivo ampliando a conceção 

do educar para além do instruir», isto é, procurar a formação de caráter e cidadania, ou seja, a 

educação integral dos alunos. É necessário que os docentes estejam sempre atualizados, quer 

cientificamente, quer pedagogicamente, e mobilizem os seus saberes para a resolução dos 

problemas quotidianos da escola/alunos/família. Tardif (2002: 39) caracteriza o professor ide-

al como «alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir 

certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos». O autor refere ainda que o pro-

fessor deve ser ético e agir com equidade na atenção que dá aos alunos, seja individual ou 

coletivamente, porque não se pode esquecer que «a aquisição da sensibilidade relativa às dife-

renças entre os alunos constitui uma das principais características do trabalho docente» (Tar-

dif, 2002: 267). 

Segundo Marques74, a ética da prática pedagógica exige a aquisição e o uso de virtudes 

intelectuais como a inteligência, a sabedoria e a prudência; e de virtudes de caráter, como a 

temperança, a justiça, a amizade, a coragem e a esperança. A inteligência e a sabedoria são as 

duas virtudes intelectuais que possibilitam ao professor aceder ao conhecimento; e a prudên-

cia (do grego frÒnhsij – frónesis) é a virtude intelectual que faculta a escolha dos meios 

apropriados para atingir as finalidades nobres. O autor antes citado menciona que as virtudes 

de carácter, designadamente a coragem, a temperança, a justiça, a responsabilidade, o respei-

to, a generosidade, a esperança e a fé – ou o sentido de confiança nas capacidades do aluno – 

são a condição necessária para que o professor faça uma escolha adequada dos objetivos ad-

miráveis e nobres e seja capaz de exercer as funções exigidas de forma excelente. As virtudes 

de caráter não surgem naturalmente, não se ensinam, mas aprendem-se pelo exemplo, pelo 

hábito de fazer e pela prática supervisionada.  

Rego e Cunha (2011: 22) referem que 

as virtudes morais são essenciais para a sustentação da liberdade. Sem autocontrolo, 

sem capacidade de diferir a gratificação, sem atenção à sorte do outro, a liberdade é 

ameaçada pela desconfiança mútua, pela indiferença, pela crueldade. A prazo, a anomia, 

                                                           
74 https://sites.google.com/site/ramirodotcom/home/os-meus-textos-de-etica/etica-na-pratica-pedagogica 

 

https://sites.google.com/site/ramirodotcom/home/os-meus-textos-de-etica/etica-na-pratica-pedagogica
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ou ausência de regras de conduta partilhadas, dará lugar à insegurança coletiva e esta à 

descrença na liberdade. 

Os mesmos autores (2011: 23) mencionam que as virtudes são  

hábitos, desejos e ações que geram bem pessoal e social. São disposições ou inclinações 

dos indivíduos, orientadas para fazer o bem, e que se aperfeiçoam com o hábito. Decla-

rações e boas intenções não bastam – as virtudes apenas existem se forem praticadas.  

O hábito é a repetição de atos e a educação torna-se por excelência o meio adequado pa-

ra a criação do hábito. Assim, as virtudes praticam-se e podem ser desenvolvidas. A virtude 

potencia a ética na prática constante, tanto das ações moralmente corretas, como no uso de 

outras que possibilitarão corrigir a moral estabelecida, propiciando, assim, a evolução moral 

individual e, concomitantemente, a coletiva. Ainda os mesmos autores (2011: 37) dizem que 

«o virtuoso genuíno é o indivíduo cujas virtudes se tornam a segunda natureza – adota atos 

virtuosos porque o desejo de praticar as virtudes integra o seu software mental, emocional e 

relacional». 

Marques (2001: 36) refere que a educação é mais um processo potenciador na «questão 

do desenvolvimento dos hábitos corretos do agir e do sentir do que ensino de questões intelec-

tuais, é mais uma questão de prática do que ensino e é mais um problema de sentimento do 

que raciocínio». Os bons hábitos não se adquirem somente pela repetição. É necessário o uso 

da razão prática para o seu aperfeiçoamento. O hábito deve ser visto de forma crítica e refle-

xiva. Mas não deixa de referir que «… o hábito não se molda pela reflexão, mas sim pela prá-

tica, pelo treino e pelo contacto com bons exemplos» (2001: 50). Gómez (1992: 110) realça o 

papel da prática na formação de professores reflexivos, afirmando: «. . . no modelo de forma-

ção de professores como artistas reflexivos, a prática adquire o papel central de todo o currí-

culo, assumindo-se como o lugar de aprendizagem e de construção do pensamento prático do 

professor». Assim, para a aquisição de bons hábitos, isto é, de boas práticas educativas ou de 

práticas virtuosas, mais que nunca se impõe uma escola reflexiva/professor reflexivo, uma 

escola aprendente e que acompanhe os desafios de forma comprometida com vista ao desen-

volvimento integral do aluno como pessoa. Day (2004: 199) é de opinião que, «embora por 

definição o professor seja responsável pela qualidade do seu trabalho na sala de aula, as esco-

las que adotam os ideais e práticas de comunidade têm uma responsabilidade coletiva em re-

lação às condições em que os professores e os alunos trabalham». Para este modelo de escola, 

isto é, com uma cultura de partilha e liderança democrática/colaborativa, «a dinâmica relacio-

nal entre os professores será viável através da assunção de três competências: saber cooperar 

eficazmente; saber distinguir os problemas que exigem cooperação dos que não exigem; saber 
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perceber, analisar e combater as resistências, obstáculos e paradoxos» (Pacheco, 2000: 32). 

Assim, para Alarcão e Tavares (2003: 133) «uma escola reflexiva é, pois, uma escola inteli-

gente, autónoma e responsável que decide o que deve fazer nas situações específicas da sua 

existência e regista o seu pensamento no projeto educativo que vai pensando para si e experi-

enciado».  

Alarcão (1996: 186) afirma que «ninguém deve ser obrigado a ser reflexivo, embora to-

dos devam ser estimulados a sê-lo. E o ‘todos’ começa em cada um de nós». Uma prática re-

flexiva faculta aos professores oportunidades para o seu crescimento, tornando-os melhores 

profissionais, mais responsáveis e mais conscientes. Só o trabalho coletivo, realizado de for-

ma sistemática e diariamente por todos os membros, permite a mudança da escola e do pro-

cesso de ensino-aprendizagem. Pimenta e Lima (2004), citadas por Scheibel (2009: 32), re-

sumem assim o pensamento de Schön sobre o tema: 

. . . valorizando a experiência e a reflexão na experiência . . . Schön propõe uma forma-

ção baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na valorização da prática profissio-

nal como momento de construção de conhecimento por meio de reflexão, análise e pro-

blematização dessa prática e a consideração do conhecimento tácito, presente nas solu-

ções que os profissionais encontram em ato.  

 

Diz a autora Scheibel (2009: 32) que «O professor tem de ser crítico e reflexivo e res-

ponder, por meio da prática docente, às situações que surgem no dia-a-dia profissional». 

A reflexão colaborativa contínua que acompanha a conceção, desenvolvimento e avalia-

ção da ação de ensinar, e a partilha de ideias, das boas práticas, de questões e de problemas 

entre pares pedagógicos, tende a potenciar o aprofundamento do conhecimento profissional 

nas suas variadas dimensões, facilitando, igualmente, a sua mobilização integrada e, concomi-

tantemente, a qualidade das aprendizagens dos alunos. Para Amaral et al. (1996: 100), «os 

professores reflexivos são aqueles que são capazes de criticar e desenvolver as suas teorias 

sobre a prática ao refletirem, sozinhos ou em conjunto, na ação e sobre as condições que a 

modelam».  

A formação profissional, a supervisão pedagógica, a autoavaliação de escola e a avalia-

ção docente deverão prestar um forte contributo para a aquisição de práticas pedagógicas vir-

tuosas. 

 Os conhecimentos que o docente adquiriu ao longo da sua formação inicial e da sua 

profissionalização são manifestamente insuficientes para o desempenho das suas funções ao 

longo da carreira. Assim, para Ponte (1994), citado por Herdeiro e Silva (2008: 2), o docente, 

quando alcança a sua habilitação profissional, está longe de ser considerado um profissional 

acabado e amadurecido, havendo uma necessidade de crescimento pessoal e de aprendiza-
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gens/habilidades diversas, sob a forma de formação contínua ou de autoformação, assumindo 

ele próprio o comando do seu desenvolvimento. Day (2006: 151-152) afirma que «ser um 

profissional [professor] significa ter um compromisso com a investigação para toda a vida». A 

formação contínua de docentes deve ser repensada em termos de educação para a cidadania e 

da construção das próprias pessoas, em todas as suas dimensões humanas, permitindo o aper-

feiçoamento das competências profissionais, e possibilitando assim enfrentar os desafios do 

dia-a-dia. A maneira como se organiza e se contratualiza é muito importante para a sua adap-

tação às situações profissionais, pois cada vez mais é exigido aos professores, como agentes 

de desenvolvimento humano, uma grande capacidade de decisão, de autonomia e de espírito 

crítico. Assim, o processo formativo deverá trazer mais-valias ao nível dos saberes e conhe-

cimentos em geral, mas também contribuir para formar cidadãos responsáveis, que exerçam 

uma cidadania ativa, crítica e dialogante. O professor é um indivíduo que domina saberes, 

transforma-os e ao mesmo tempo garante a dimensão ética desses saberes. Para Tardif (2002: 

36), o saber docente pode definir-se «. . .  como um saber plural, formado pelo amálgama, 

mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e dos saberes discipli-

nares, curriculares e experienciais».  

O papel da supervisão é essencial para o desenvolvimento da escola como instituição, 

devendo ser visto em dois níveis: enquanto formação e desenvolvimento profissional dos 

agentes da educação e da sua influência no desenvolvimento das aprendizagens; e o desenvol-

vimento e a aprendizagem organizacionais e a sua influência na qualidade de vida das escolas. 

Segundo Oliveira (2000: 45), a conceção de supervisão escolar encontra-se geralmente asso-

ciada «à formação inicial e à profissionalização em serviço dos professores e incide na orien-

tação e avaliação das práticas pedagógicas em contexto escolar». Flávia Vieira (2009), de 

forma muito clara, relaciona a supervisão e a pedagogia. Remetendo-se ao pensamento de 

Schön (1987), escreve:  

Na medida em que a supervisão permite a regulação da qualidade da pedagogia, ela re-

presenta uma condição da sua compreensão e renovação. Isto significa que a pedagogia 

sem supervisão é menos pedagógica, tal como o será a supervisão sem uma visão da pe-

dagogia. Na expressão ‘supervisão pedagógica’, o adjetivo reporta-se não apenas ao 

objeto da supervisão – a pedagogia –, mas também à sua função potencialmente educa-

tiva. Entende-se que a supervisão, quando orientada por uma visão crítica de pedagogia, 

torna a ação pedagógica mais consciente, deliberada e suscetível à mudança, permitindo 

o reconhecimento da sua complexidade e incerteza e impelindo a formulação de solu-

ções técnicas e universais para os problemas ‘pantanosos’ que nela se colocam (Vieira, 

2009: 200-201) 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        116 
 

A mesma autora (2009: 201) chega à conclusão que: «assim concebidas, as atividades super-

visiva e pedagógica são indissociáveis e fazem parte de um mesmo projeto: indagar e melho-

rar a qualidade da ação educativa». 

Através da autoavaliação uma escola aprendente poderá reconhecer objetivamente o que 

faz bem e o que carece de melhorar. A autoavaliação faculta à escola uma possibilidade para 

aprender a conhecer-se, olhando criticamente para si mesma, com o intuito de alcançar a ex-

celência através de processos de melhoria continuados. Assim, segundo Correia (2006: 182), 

a autoavaliação de escola é entendida como «. . . um processo desenvolvido pela comunidade 

educativa, com o intuito de se consciencializar das dinâmicas produzidas no seio da escola 

para se poderem conduzir adequadamente ações coletivas, que sejam promotoras da melhoria 

da escola». 

Atualmente os docentes vivem dinâmicas de prestação de contas, nomeadamente pela 

introdução da avaliação de desempenho docente, que deverá ter os predicados de ser útil, exe-

quível, ética e rigorosa; mas não é uma tarefa simples, pois avaliar é julgar, é prestar contas e 

é comparar. Segundo Moreira (2009: 249), «a avaliação docente pode e deve servir, sobretu-

do, finalidades de mobilização e motivação dos professores para melhorarem a sua ação pro-

fissional, promovendo, simultaneamente, o seu desenvolvimento profissional e aquisição de 

competências e melhorando o seu ensino e a aprendizagem dos alunos».  

Para além da escola, em estreita colaboração com a comunidade circundante e outras 

instituições, a família, cooperando de forma mais efetiva com o processo de educar e não 

transferindo as responsabilidades para a escola, é de nuclear importância na educação para a 

virtude e consequente formação de bons hábitos. 

 É através do exemplo, disciplina e atividade que a educação das virtudes se dá. A meta 

primordial da escola é a função de educação, que tem como fim, por um lado, a realização 

pessoal do aluno e, por outro, a sua realização social e comunitária. A escola, como em qual-

quer organização, tem também a função de veiculação de valores socialmente estimados e, 

assim, deverá estar atenta à forma como todos os atores do processo de ensino-aprendizagem, 

nomeadamente os professores, auxiliares de ação educativa e diretor exemplificam as virtu-

des; pois, como refere Isaacs (2003: 462),   

deve-se admitir que o processo deve ser personalizado, tanto quanto possível e, além 

disso, deve-se preocupar com o processo de formação e desenvolvimento dos professo-

res e da direção no tocante às virtudes, como o exemplo no seu desempenho diário pode 

influenciar significativamente as ações e pensamento dos estudantes.  
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Marques (2001: 50-51) refere que a exortação, o exemplo e o envolvimento serão três 

estratégias a seguir na educação numa perspetiva de virtude. É com a finalidade de corrigir e 

não de castigar, quando se procura influenciar alguém que manifesta um comportamento ina-

dequado, através da advertência, do conselho ou da exortação. Assim, poderemos considerar 

que a correção, a motivação e o estímulo serão fatores que propiciarão a virtude. Dom Lou-

renço de Almeida Prado (1990) refere que as virtudes sociais como a gratidão, a veracidade, a 

afabilidade ou amizade e a liberalidade constroem o relacionamento reto entre professor e 

aluno. Para Paulo Freire as qualidades de um professor constroem-se com a prática pedagógi-

ca, coerentemente com a sua opção política, de natureza crítica. Para Freire, citado por  

Scheibel (2009: 36), o docente deve revelar humildade, amorosidade, coragem, tolerância, 

competência, capacidade de decidir, segurança, eticidade, justiça, tensão entre paciência e 

impaciência e parcimónia verbal. Para Álvaro Marchesi (2007), há três virtudes essenciais 

para o exercício da profissão docente e que são a justiça, a compaixão e a responsabilidade. 

Wakisaka e Vaz (2009) revelam que na atividade docente encontraram cinco virtudes como a 

coragem, a prudência, a astúcia, a honra e a liberdade, que mostram o compromisso ético dos 

docentes com a aprendizagem dos discentes. A coragem manifesta-se ao enfrentarem os obs-

táculos como a falta de infraestruturas (laboratório), falta de material e a rigidez na «organiza-

ção do tempo e espaço na escola». A astúcia é usada pelo professor ao usar estratégias ade-

quadas para motivar os alunos que se encontram desanimados e que se querem excluir do pro-

cesso ensino/aprendizagem. A prudência manifesta-se quando o docente verifica a viabilidade 

das atividades e o momento propício de implementá-las. Não é suficiente ter coragem de ini-

ciar. É indispensável que haja o devido planeamento por forma a prever e resolver fatores que 

possam colocar em risco as atividades; e, para isso, muitas vezes os professores recorrem à 

negociação com os seus pares. A liberdade do professor associa o autoconhecimento e as pos-

sibilidades de ações na sua prática. Os autores pensam que o professor, quando decide avan-

çar para novos limites, vive a liberdade de agir, mas o aluno também, porque a liberdade en-

quanto virtude presente na ação só existe porque é compartilhada. Referem ainda que a honra 

é uma virtude que unicamente os outros poderão mostrar que um professor possui e significa 

o reconhecimento do seu valor profissional. 
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Capítulo V 

A especificidade do professor líder 

Embora a lei possibilite que um gestor não professor possa ocupar-se da direção de uma 

escola ou agrupamento, o autor desconhece se essa concretização se fez. Mas, mesmo que tal 

acontecesse, os requisitos para um bom líder seriam idênticos aos que neste capítulo se abor-

dam – salvaguardada, naturalmente, a menor responsabilização desse ‘gestor’ pela sua condi-

ção profissional de não ‘professor’.  

O específico deste capítulo é exatamente o facto de as diversas lideranças intermédias 

na escola serem um ‘acrescento’ de responsabilidade à função docente e educativa do profes-

sor. Sabendo que este é o líder considerado mais importante para o sucesso e o clima escola-

res, mais exigente se torna o estudo que permita determinar quais as qualidades suplementares 

que se requerem a um professor com ‘tarefas’ extra docentes atribuídas para que o exercício 

das mesmas não diminua a sua eficácia e o seu sentimento de realização como professor. 

Neste capítulo serão abordados, portanto, tópicos genéricos da liderança escolar e tópi-

cos específicos sobre teorias e estilos de liderança. 

5.1. Liderança em contexto escolar 

 

O mais normal ou esperado seria que este capítulo começasse por uma introdução com 

um conteúdo semelhante ao texto de Gray, Fry e O’ Neill (2007), citado por Silva (2010: 9): 

«Muito mais do que se pensa, o desempenho do diretor determina se uma escola se transforma 

numa organização dinâmica de aprendizagem ou numa empresa falida»75. Mas o nosso obje-

tivo é, como já foi repetido, estender o conceito de liderança a todos os professores, mesmo 

que o âmbito da sua liderança se resuma às suas turmas. Atualmente, a escola enfrenta reptos, 

transformações rápidas e inesperadas e, assim, os saberes tornam-se fugazes e a incerteza das 

respostas a dar obriga a um agir urgente mas tomado como uma decisão sólida, de modo que 

o docente consiga conviver no meio dessa complexidade e, sobretudo, revertê-la em função 

educativa. A globalização exige o desenvolvimento de novas capacidades e novas qualidades 

                                                           
75 Por todo o contexto deste trabalho, deve entender-se aqui o sucesso ao nível do ensino e aprendizagem de 

saberes e técnicas, mas também ao nível da formação integral da pessoa. E esta formação inclui o que hoje é 

muito pouco valorizado: a formação da integridade moral e até o que alguém (Nuccio Ordine) já apelidu de 

‘saberes inúteis’, que tornam o homem conscientemente responsável e solidariamente integrado – e mesmo 

‘inventivo’de ciência e de técnica (Ordine e Gouveia, 2017:22-25). 
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pessoais, em conjunção com uma maior mobilidade dos sujeitos, mais flexibilidade e abertura 

cultural, que possibilitem a coexistência e o trabalho em equipa com pares de outras culturas 

com códigos de conduta e pensamentos diferentes.  

A escola é o espaço institucional concebido para a veiculação de saberes encarados co-

mo socialmente úteis, e de valores estimados como social e pessoalmente organizados, de 

acordo com os padrões temporalmente aceites. Por isso, será sua responsabilidade preparar os 

jovens para se tornarem membros úteis, cidadãos de pleno direito e pessoas realizadas, con-

forme os valores e os ideais coletivos da sociedade em que estão incluídos e, ao mesmo tem-

po, abertos ao esforço de aceitação de outros valores positivos ou mesmos à procura esforçada 

de novos. Assim, torna-se cada vez mais percetível e imprescindível encaminhar-se para a 

multiculturalidade, formação para os valores, valorização da diferença construtiva e defesa 

intransigente dos direitos do homem, bem como para a interiorização dos seus deveres fun-

damentais. Nos dias-de-hoje, o papel da escola vai além do papel de formação académica, 

acumulando também funções como a sociabilização, formação de cidadania e de caráter. Se a 

instituição escola não possuir a aptidão de seguir o ritmo transformista da sociedade, passa à 

classe a que Giddens (2000) apelida de «instituições incrustadas». Para Giddens (2000: 29), 

estas instituições são aquelas que não realizam o papel que lhes incumbe na sociedade onde 

estão incluídas, isto é, tornaram-se «inadequadas para as tarefas que são chamadas a desem-

penhar». Considera-se, no entanto, que a função da escola não é legitimar toda e qualquer 

mudança social: o seu papel é também, e sobretudo, de despertador de potencialidades de sa-

ber e de ser, de modo que os novos saberes e a melhoria ética de ação e relação constituam o 

seu apanágio. Neste formar da pessoa, perspetivada como aperfeiçoável e autónoma em si 

mesma e em grupo, estará o sentido da educação escolar. Há áreas de saber e ‘saberes’ que 

não têm aplicação na empregabilidade ou na aceitação tácita do que o poder económico de-

termina, mas que são condição de liberdade humana e até mesmo de garantia de um futuro 

(con)sentido. Dos trabalhos académicos não pode estar afastada esta reflexão crítica sobre o 

rumo que se pretende impor ao sistema educativo ao instrumentaliza-lo para finalidades ex-

clusivamente mercantilistas. 

Para responder a esta realidade multifacetada, exige-se à escola atual que adote uma 

identidade dinâmica, que lhe é concedida pelos indivíduos que constituem a comunidade edu-

cativa, e que, com esta, esteja apta a se autogovernar e autorregular e ao mesmo tempo a inte-

ragir, de modo a dar resposta com eficácia sistemática76 aos problemas reais que se manifes-

                                                           
76 Esta visão e orientação de atenção sistemática e integrada à diversidade de variáveis que interferem na  

educação escolar é hoje designada como supervisão ecológica.  
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tam na sua ação educativa. Uma sociedade estável e coesa exige cidadãos que saibam refletir, 

intervir de forma crítica e construtiva e que sejam dotados de valores morais, respeitando o 

próximo. A ética e a cidadania são valores fundamentais a serem desenvolvidos na escola – 

valores que, aliados à inclusão e à promoção das capacidades de todos os discentes, poderão 

prevenir o aparecimento do que muitos autores designam como ‘fraturas sociais’. 

 A escola tem um grande objetivo que se relaciona com a formação integral dos discen-

tes. Assim, deve ser vista globalmente de modo que todos – docentes, diretores, coordenado-

res, discentes e funcionários – devem estar envolvidos no processo organizacional, sabendo 

cada um os seus deveres e aprimorando-se numa participação coletiva. Para que a escola pos-

sa atingir os seus objetivos, no que se concerne à função social, é preciso o envolvimento de 

toda a comunidade com um mesmo objetivo, facultando novas construções de saberes e reali-

zações de tarefas em torno de um ideário cuja matriz seja a formação pessoal e social.  

Como já foi aflorado, na escola devem caber também os ‘saberes inúteis’. Da obra A 

utilidade dos saberes inúteis, transcrevemos a seguinte passagem retirada de uma entrevista 

de Nuccio Ordine:  

 

É preciso olhar o mundo e que vivemos, onde a lógica do dinheiro domina tudo. A única 

coisa que não pode ser comprada é o saber. Não é possível tornar-se um homem culto 

com um cheque em branco. Criámos um mundo onde as pessoas pensam apenas no seu 

próprio egoísmo. Perdeu-se de vista o sentido da solidariedade humana . . .  Os saberes, 

com a música, a literatura, a filosofia, a arte, ensinam-nos a importância da gratuitidade. 

Devemos fazer coisas que não buscam o lucro. A dignidade humana não é a conta que 

temos no anco. A dignidade humana é a nossa capacidade que temos de abraçar os 

grandes valores, a solidariedade, o amor pela justiça, o bem-estar . . . (Ondine e Gou-

veia, 2017: 43).  

 

E talvez devêssemos especificar como não comprável, mas muito útil, o amor. O autor deste 

extrato toma como palavras suas estafrase de Einestein: «apenas uma vida vivida para os ou-

tros é uma vida digna de ser vivida»77 (Ordine e Gouveia, 2017: 34). 

 Para o desenvolvimento de aprendizagens expressivas, que propiciem as soluções mais 

apropriadas e criativas à resolução das dificuldades que aparecem todos os dias no seio da 

sociedade, a aderência da escola a uma cultura de avaliação que possibilite a responsabiliza-

ção78 é fundamental. Numa sociedade em transformação, a escola precisa de descobrir formas 

de intervenção e de ação pedagógica mais eficazes e eficientes, arrogando-se como uma orga-

                                                           
77 Convirá limitar a expressão à sua dimensão ético-romântica e não lhe retirar implicações materialistas ou mer-

cantilistas – que desvirtuariam o sentido com que foi proferida – para não cairmos no mesmo círculo vicioso da 

utilidade/inutilidade aqui criticada. 
78 A responsabilização é a assunção das consequências de uma ação em que a decisão de agir foi fixada à 

‘responsabilidade’ do agente. Por isso, se o objetivo de decisão responsável é educativo, o da responsabilização 

é pelo menos processual, mas é também sinónimo de maturidade adquirida. 
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nização aprendente. Essas formas de intervenção passarão pela autoavaliação da escola; que 

tem a virtude de mobilizar e implicar a comunidade educativa na procura dos objetivos/metas 

a atingir.  

  Atualmente, a escola tem uma maior responsabilidade social decorrente da sua cres-

cente autonomia e das funções supletivas que é chamada a exercer por demissão, comodismo 

ou impossibilidade tecno-temporal das famílias. Em virtude da autonomia concedida à escola, 

esta precisa de empenhar-se por redefinir e adaptar os seus objetivos e funções em conformi-

dade com a realidade palpável de cada comunidade local, melhorando os seus modos próprios 

de operar que conduzam ao êxito educativo dos discentes que a frequentam e realize, em ter-

mos latos, a sua função de educação. Uma boa escola é aquela que é tida como um valor 

acrescentado, onde se observa a satisfação dos discentes, dos pais/encarregados de educação e 

dos docentes e, num sentido mais amplo, dê resposta às necessidades da comunidade envol-

vente. Seguindo Varela de Freitas (2001: 284), «o essencial numa escola é a existência de um 

ambiente de aprendizagem». Concebe-se essa aprendizagem como algo que está centrado em 

todos os agentes da comunidade educativa e não somente nos alunos e que abarque as diver-

sas dimensões formativas da pessoa. 

De acordo com Costa (1996: 19), a escola tornou-se, no período relativo aos anos 80/90, 

um objeto de estudo excecional na área das ciências da educação; e, segundo Nóvoa (1992: 

19), virado para a valorização da escola enquanto organização. Dentre todas as organizações, 

consideramos que a organização escolar é a mais proeminente pois, como refere Teixeira 

(1995: 5), esta organização «de alguma maneira irá ter influência sobre todas as outras»; e a 

escola é então vista como o berço da ‘humanização’. Trata-se de um movimento de valoriza-

ção da escola enquanto organização, que continua atualmente a sobressair e em expansão, no 

sentido da obtenção de escolas com mais sucesso educativo. Analogamente a uma organiza-

ção empresarial, o estudo da escola como organização tem possibilitado um conhecimento 

mais vasto da instituição escolar enquanto «unidade pedagógica, organizativa e de gestão» 

(Barroso, 2005: 55), não esquecendo a identidade e individualidade dos seus agentes. O cunho 

organizacional da escola pode ser visível em muitos aspetos ou características, como refere 

Lima (1992: 42), «ao reunir professores e alunos no quadro de uma unidade social intencio-

nalmente construída, com determinados objetivos a atingir, e processos e tecnologias para os 

alcançar, estruturando hierarquias e poderes, formas de comunicação, etc.». A escola tem, no 

entanto, uma especificidade organizacional que a distingue de outras organizações: tem um 

dever que a torna única, que é um dever especialmente pedagógico e educativo, isto é, não se 

situa no contexto de produção de objetos de bem-estar material, mas de realização pessoal de 
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‘elementos’ subjetivos cuja dimensão social é componente inseparável. Não se pretende afir-

mar que as organizações não escolares não detenham algum propósito pedagógico nos seus 

objetivos. Mas nela o lado pedagógico é o âmago de toda a sua ação. A organização escola 

deverá ter como objetivos e funções disseminar conhecimentos, ensinar a aprender, ensinar a 

produzir conhecimento, e educar segundo valores de cidadania e formar segundo coordenadas 

éticas de excelência. De acordo com Hutmacher (1992: 58), «as escolas cuidam de seres hu-

manos, realizando uma ação com fortes implicações ideológicas e políticas»; e Ghillardi e 

Spallarossa (1983: 40) destacam que nas organizações industriais a ação é conduzida para fins 

lucrativos, enquanto que «o ‘processo de produção’ de uma escola diz respeito a pessoas e 

não a materiais». A escola é uma organização com funções, objetivos e princípios de organi-

zação e decisão colegial, distintos de outras organizações; e para Formosinho (1985: 5) a es-

cola é pensada como uma «organização específica de educação formal, caracterizada pela 

sistematicidade, sequencialidade, contacto pessoal direto e prolongado, certificando os sabe-

res que proporciona através de um título ou grau».  

Enquanto organizações, as escolas não podem ser vistas fora do contexto onde estão e 

para onde convergem diversos interesses, designado por comunidade educativa, condição que 

justifica que se possa afirmar que “a escola é um contexto” (Batanaz Palomares, 2003: 14). 

Por isso mesmo, quando se trata da organização escola há um maior cuidado com a adaptação 

da organização ao indivíduo e não do indivíduo à organização.  

Na escola poderemos descobrir três tipos de culturas: uma cultura de separação, que 

origina individualismo; uma cultura de ligação, que aponta para uma colaboração, mesmo que 

obrigada; e uma cultura de integração plenamente cooperante, onde as equipas educativas 

executam um papel de relevo. Nesta última, e que é a mais desejável, dá-se relevância ao in-

divíduo de modo a possibilitar que ele liberte as aptidões e energias, desenvolvendo assim 

condições benéficas para o crescimento pessoal e profissional. Assim, neste tipo de cultura, a 

liderança deve ser percebida como um método e partilha sem afastamento entre os liderados, 

de maneira a que as dimensões profissional e organizacional se possam desenvolver sem es-

quecer a pessoal. Fullan (2003: 95) refere: 

É uma das maiores ironias da vida: as escolas têm por finalidade ensinar e aprender; no 

entanto, são péssimas no que se refere a aprender umas com as outras. Se um dia desco-

brirem como isso se faz terão o futuro assegurado. 

 

A escola deve promover e exaltar comportamentos e atitudes de modo a criar condições de 

trabalho agradáveis e assim motivar todos os elementos da organização. John Dewey foi, se-

gundo Costa (1996: 62), um dos grandes defensores da escola democrática, que considera a 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        124 
 

educação como a preparação para a vida em sociedade e «a escola como o cadinho onde essa 

preparação se processa». Formosinho (1989) é citado por Costa (1996: 68) que refere que, em 

conformidade com esta imagem democrática, a escola deixa de ser considerada como serviço 

local do estado e passa a ser encarada com base em princípios distintos, tais como: a autono-

mia, a participação e a responsabilização diante dos seus membros e a abertura a todos os seus 

interessados no processo educativo.  

Bolívar (2003: 171-172), referindo Gairín (1996), menciona que «a ironia da realidade 

escolar está no facto de instituições dedicadas à aprendizagem não terem elas próprias o hábi-

to de aprender». Ou seja, enquanto lugar de aprendizagem, a escola tem ela própria também 

que aprender. A escola deverá ser uma organização aprendente e assim, conseguirá progredir, 

evoluir e reinventar-se, se possuir a capacidade de corrigir os erros e os problemas de uma 

maneira criativa e inovadora. O mesmo autor (2003: 57) considera ainda que as mudanças 

emanam da vontade interior de aperfeiçoar e não como uma imposição do exterior:  

A melhoria da escola não está tanto na implementação eficiente e fiel do desenho curri-

cular elaborado e introduzido do exterior, mas no compromisso partilhado, nos contex-

tos reflexivos de deliberação educativa, acerca do que vale a pena ensinar e acerca do 

melhor modo dos alunos aprenderem.  

E ainda Bolívar (2003: 261) refere que a liderança, «enquanto dinamizadora pedagógica 

da escola, leva à implicação conjunta dos professores no processo de mudança, como um fa-

tor-chave do processo de mudança educativa».  

A mudança é fundamental, não como um fito em si mesmo, mas enquanto condição pa-

ra conseguir uma melhoria continuada, e «uma escola que institucionalizou a melhoria como 

processo permanente é uma escola que se desenvolve como uma instituição, uma ‘escola que 

aprende’» (Bolívar, 2003: 171). Uma escola reflexiva implica e fundamenta autonomia e res-

ponsabilidade, é uma escola inteligente, situada, com aptidão e maleabilidade para se moldar 

aos diferentes contextos. Assim, estaremos em condições de afirmar que é uma escola inclu-

siva, multicultural, uma escola para todos. Uma escola reflexiva obriga a que os docentes não 

trabalhem sozinhos mas em estreita cooperação, inseridos em equipas, onde a investigação e o 

ensino eficaz sejam cada vez mais uma certeza. Mais que nunca urge uma escola reflexiva, 

um professor reflexivo, uma escola aprendente e que enfrente os desafios de uma maneira 

comprometida visando o desenvolvimento integral do discente como pessoa e a realização dos 

professores não só como profissionais mas também como pessoas e educadores79.               

                                                           
79 Apesar dos conceitos de pessoa e de educador serem muito próximos no conteúdo, salienta-se a dimensão  

educativa que compreende o desejo da pessoa transmitir aos outros a forma considerada ideal de se realizar. 
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Verificamos nesta conjuntura que, mais do que administrar os recursos materiais da es-

cola, o líder eficaz deverá promover práticas que impliquem estimular e mobilizar os indiví-

duos que trabalham com ele, com o propósito de atingirem os objetivos comuns. Assim, «a 

chave para o desenvolvimento da liderança é o desenvolvimento do conhecimento e a sua 

partilha; se este não for partilhado de forma mútua, jamais será adequadamente desenvolvido 

e não estará disponível para a organização» (Fullan, 2003: 133).  

Para Rodrigues (2010: 6), «A escola é um espaço de multiplicidades, onde diferentes 

valores, experiências, concepções, culturas, crenças e relações sociais se misturam e fazem 

do cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de conhecimentos e de sujeitos». Dentro 

de cada turma, podemos encontrar uma diversidade de alunos: os que almejam aprender e os 

que não estão dispostos a fazê-lo; os que possuem elevadas aptidões de aprendizagem e tam-

bém os que têm, infelizmente, falhas estruturais ou conjunturais; os que têm um suporte e 

incentivo cultural na família e os que nem com família bem estruturada podem contar; os que 

têm elevado nível económico e, desgraçadamente, os que passam fome.  

O papel da escola na sociedade industrial era a preparação de alunos, procurando o êxito 

de alguns, enquanto que à escola da sociedade hodierna, isto é, da informação e em função da 

sua operacionalidade fabril igualitária, é-lhe exigido que esteja em condições de assegurar o 

êxito escolar de todos os seus alunos, mesmo em resposta só às disposições pessoais do edu-

cando. Atualmente, o sucesso dos alunos reside mais no desenvolvimento de competências e 

capacidades para o sujeito ser capaz de aprender por si, ao longo da vida e de forma continua-

da. Assim, existe um maior empenho na atenção a quem aprende e ao processo de aprendiza-

gem; e o aprendente tende a ser o último responsável pela sua própria aprendizagem evoluti-

va. Em consequência, passámos de um docente depositário do conhecimento e de aptidões 

para o difundir, para um professor de perfil profissional muito mais complexo, com alguma 

indefinição, mas mais rigoroso, com acréscimo de trabalho e de responsabilidade pela dina-

mização de um processo.  

Na perspetiva de Alarcão (2003: 85), esta escola de hoje 

é uma escola que sabe onde está e para onde quer ir. Pensa-se, tem um projeto orienta-

dor de ação e trabalho em equipa. É uma comunidade pensante. Ao pensar a escola, os 

seus membros enriquecem-se e qualificam-se a si próprios. Nessa medida, a escola é 

uma organização simultaneamente aprendente e qualificante. 

Na dimensão teórica dos estudos desenvolvidos nas últimas décadas, como vimos, isso 

é a verdade pensada. Mas verifica-se que na prática as relações constituídas no contexto esco-

lar se têm revelado cada vez mais difíceis e conflituosas, pois a escola defronta-se, no seu 
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quotidiano, com uma multiplicidade de problemas (delinquência, toxicodependência, conflito, 

violência, xenofobia), diversas solicitações (educação para a saúde, educação ambiental, edu-

cação sexual) e multiculturalidade.  

Os sentimentos relativamente à escola têm sido de desilusão, desencanto e inaptidão pa-

ra a resolução dos problemas diários que vão surgindo. Um deles remete-se às relações eu-

outro, à rejeição do outro como um legítimo outro na convivência (Maturana,1999: 23), isto é, 

à falta de capacidade de se lidar com as desinteligências habituais ao convívio humano, ou 

seja, temas ligados à afetividade que agrega a emoção e a paixão, que são sentimentos presen-

tes em todas as relações humanas. Diante isto, a descrença na aptidão da escola para se poder 

organizar como um local de construção de conhecimento, de alegria, de formação de pessoas 

conscientes, participativas e solidárias, tem vindo a aumentar. A escola atual não evoluiu o 

bastante para dar uma resposta ajustada às solicitações da sociedade dos dias de hoje e, em 

situações de fracasso, culpabilizar a escola e os professores torna-se uma tentação demasiado 

frequente e fácil, sobretudo para os menos conhecedores das problemáticas educativas atuais. 

A ideia de comunidade educativa80 aparece na sociedade contemporânea como uma necessi-

dade sentida pelas próprias escolas, que admitem a sua falta de capacidade para adotar sozi-

nhas as atuais exigências de educação integral. Assim, a escola deve, presentemente, fomentar 

condições para que objetivamente se eduque na vida, nos valores e para a vida, atenuando a 

distância entre aqueles que sabem e os que ainda não sabem, entre os que agora podem e os 

que ainda não podem, e que se constitua como um reflexo da ação social e cultural da coleti-

vidade.  

Na perspetiva de Maturana (1999: 15), convivemos com uma cultura que desvaloriza as 

emoções, não observamos a interação diária entre razão e emoção, que faz parte da existência 

humana, e não compreendemos que todo o sistema racional tem uma base emocional. A esco-

la é um lugar fértil de emoções, onde essas relações se patenteiam, seja através das querelas e 

incompatibilidades, seja do diálogo e da interação. 

A escola tem de instituir o papel de ensinar a dificuldade de ser cidadão e as diferentes 

suscetibilidades em que esta dimensão se materializa: democrática, social, solidária, igualitá-

ria, intercultural. Segundo Minayo (1999: 114), uma escola ideal  

                                                           
80 O conceito de comunidade educativa é hoje mais legal, administrativo e organizacional do que 

institucionalmente educativo. Na verdade, a verdadeira comunidade educativa desenvolvia-se no seio das 

comunidades ‘tradicionais’ em que todos os adultos idóneos se sentiam responsáveis por todos os mais novos 

ou menos educados. 
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. . .  é aquela que respeita e estimula os alunos a pensar. São escolas em que, além de o 

aluno aprender as matérias, se permite81 que ele cresça como pessoa e cidadão. Ou seja, 

ela é a instituição que realiza, ao mesmo tempo, sua função de construir conhecimentos, 

convivências, experiências e crítica social e, assim, cumpre importante papel socializador. 

Nessa perspetiva, a liderança tem cada vez mais um papel de relevância e é mencionada 

como uma das soluções para a mudança dos sistemas educativos e das organizações escolares 

no intuito de torná-las mais eficazes e de aumentar os seus níveis de qualidades. O líder de 

uma equipa deve tornar claro qual a missão e os valores que orientam o seu trabalho e que no 

setor em que atua são indispensáveis. Assim, todos terão condições para darem o seu contri-

buto à empresa/escola de forma eficaz e de sentirem uma correspondência profunda entre a 

eficácia da sua realização profissional e a motivação da sua satisfação pessoal. Efetivamente, 

qualquer profissional lidera em muitas situações do seu quotidiano e esta perceção aplica-se 

ainda mais aos docentes, atendendo às características específicas da profissão, mesmo que não 

desempenhem funções diretamente relacionadas com a gestão.  

Para qualquer organização, nomeadamente as educativas, dar resposta às diversas solici-

tações de uma sociedade em constante evolução implica adaptabilidade à conjuntura e, por-

ventura, mudanças radicais. Chiavenato (2002: 439) destaca que a continuidade e o cresci-

mento de qualquer organização depende da «flexibilidade e capacidade para se defrontar com 

um grande número de novos problemas». Atualmente, é imperativo que qualquer organização 

especialmente as escolares, tenham lideranças fortes com respostas eficientes e eficazes às 

diferentes realidades, isto é, que atuem com eficiência e eficácia educativa por forma que es-

tas organizações não se transformem naquilo que Giddens (2000: 29) apelida de «instituições 

incrustadas», que não terão qualquer futuro. Castro (1994: 137) considera que «gerir, hoje, 

uma escola com autonomia representa gerir interdependências, gerir o imprevisível, tarefa 

assaz complexa no mundo heterogéneo e diversificado da atual escola de massas». Para Cara-

peto e Fonseca (2006: 87), a «liderança cria a coesão e ajuda um grupo a seguir em frente para 

atingir um objetivo ou implementar uma visão partilhada». No sentido de promover a exce-

lência e a igualdade, necessitamos de uma liderança forte, o que compreende: projetar, desen-

volver e dar apoio a uma visão firme; acolher e juntar recursos; cooperando no aperfeiçoa-

mento das pessoas, dos programas e das atividades, ampliando uma visão de sucesso escolar. 

Atualmente, segundo o que deduzimos das palavras dos mesmos autores (2006: 87), os líderes 

e as organizações estão em constante mutação, devido aos contextos em que estão incluídos e, 

                                                           
81 Permitir será o termo para uma escola ideal em que a vontade de ser melhor já é um dado adquirido. O mais 

normal será uma visão menos otimista e, então, o que a escola tem a fazer é estimular, orientar e até exigir o 

desenvolvimento do ser pessoa – onde se inclui o ser cidadão mesmo na aceção de simples responsável civi-

camente. 
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principalmente, à era da globalização e do conhecimento. O líder escolar necessita de inter-

pretar, traduzir e mediar as necessidades externas de forma a ajudar à construção de sentido e 

à criação de uma liderança partilhada dentro da instituição escola. Assim, e de acordo com o 

contexto em que convivemos, os mesmos autores (2006: 87) consideram que 

as grandes funções, que hoje em dia, são atribuídas ao líder são o planeamento do traba-

lho, a promoção da mudança, o controlo que assegure os padrões de qualidade, o apoio 

ao desenvolvimento dos colaboradores, a informação permanente do grupo e a avalia-

ção dos resultados. 

 

Greenfield (1999: 258) observa que os processos de liderança nas escolas podem ocor-

rer em diversas direções, e com hipóteses de fluir: para baixo, dos administradores para os 

docentes; para cima, dos docentes para os administradores; e para os lados, entre os vários 

atores escolares internos e externos, nomeadamente encarregados de educação, pais, docentes, 

funcionários, entre outros. Assim, no interior das organizações escolares a liderança transita 

vários sectores e é partilhada por distintas pessoas. Seguindo esta linha de pensamento, For-

mosinho et al. (2000: 131) mencionam igualmente que «em contexto escolar pode-se falar de 

líder no singular, mas sê-lo-á sempre como singular entre singulares, porque a liderança real 

pode surgir do coordenar formal ou de outro professor qualquer, em função do contexto, das 

ideias e das características das pessoas singulares». E Fullan (2003: 13) refere que «qualquer 

reforma profunda e constante está dependente de muitos de nós, e não apenas de um pequeno 

número que nasceu para ser extraordinário». Com perspicácia, Hargreaves e Fink (2007: 173) 

vão mais longe neste conceito de dispersão, alargando-o mesmo à informalidade das relações 

extraescolares. Consideram que  

numa escola, a liderança não se limita ao diretor, nem mesmo aos professores. Ela esten-

de-se aos indivíduos, às comunidades e às redes e percorre os diferentes patamares orga-

nizacionais. Ninguém tem de distribuir a liderança numa escola: ela já está distribuída, es-

tá por todo o lado, no tempo e no espaço – na hora de almoço, entre as aulas, depois do 

dia letivo e nos fins-de-semana, nos gabinetes, nas salas de aula e nos pátios de recreio.  

Sendo certo que todas as dinâmicas sociais exteriores à escola vividas pelos agentes educati-

vos se transportam para o interior dela, essa observação de Hargreaves e Fink tem sentido. No 

entanto, este trabalho não se estende a essa amplitude de liderança(s). E nem é consensual que 

a dispersão formal da liderança ou, mais propriamente, a gestão partilhada, seja um benefício 

ou represente a autoridade. Esta ou se tem ou não, e é atribuída pela adesão dos que preten-

dem ser liderados. 

Motta (1999: 221) afirma que «liderar significa descobrir o poder que existe nas pesso-

as, torná-las capazes de criatividade, autorrealização e visualização de um futuro melhor para 

si próprias e para a organização em que trabalham». Em qualquer organização, uma liderança 
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eficaz é essencial para permitir o desenvolvimento e continuidade do processo de melhoria. 

Os líderes têm a responsabilidade de arquitetar organizações onde os indivíduos expandam de 

uma forma continuada as suas aptidões de perceber complexidades, explicar visões e aperfei-

çoar modelos mentais partilhados.  

A função principal do líder escolar é conseguir mobilizar os indivíduos para poderem 

promover a gestão e as políticas educativas. Assim, é essencial o trabalho em equipa, potenci-

alizando o valor de cada um na procura de uma motivação comum. O líder em educação deve-

rá ser um líder que lidera outros líderes. Cada colaborador, particularmente os docentes, são 

líderes nas funções que executam na educação.  

Para Day (2004: 205), «os líderes de sucesso não indicam apenas a direção, ou organi-

zam e monitorizam: constroem relacionamentos consistentes com os da escola». Estes líderes 

são pessoas que procuram disseminar a cultura da escola, o que implicará que toda a comuni-

dade educativa se aproprie dela, colocando os docentes no núcleo destes grupos de aprendiza-

gem.  

Bolívar (2003: 255) diz que  

o bom líder é o que “dá espaço de manobra”, permite que a organização “se movimen-

te” catalizando iniciativas, contribui para que o local de trabalho seja, ao mesmo tempo, 

um meio de enriquecimento profissional, passando o “testemunho” a outros professores. 

Verificamos, então, a ligação estreita entre liderança e qualidade da escola, que é perce-

tível neste extrato de Nóvoa (1992: 26): «A coesão e a qualidade de uma escola dependem em 

larga medida da existência de uma liderança organizacional efetiva e reconhecida, que pro-

mova estratégias concertadas de atuação e estimule o empenhamento individual e coletivo na 

realização dos projetos de trabalho». Também João Barroso (1999: 141) enfatiza esta ideia 

dizendo: 

. . .  é preciso desenvolver nas escolas formas diversificadas de liderança (individual e 

coletiva), sem a qual não é possível empreender os difíceis e complexos processos de 

coesão e de eficácia que a educação das nossas crianças e jovens exige. Entre estas for-

mas diversificadas de liderança destacam-se as exercidas pelos órgãos de gestão inter-

média (direção de grupo e de turma) cujo mau funcionamento constitui um dos maiores 

défices das nossas escolas.  

Pode entender-se que a liderança é a chave para fomentar as mudanças culturais, mas 

depende da autenticidade e transparência; da aceitação e valorização do outro como indivíduo 

autónomo; e da sensibilidade do outro. Mas liderança e motivação nem sempre se interligam 

favoravelmente porque há necessidades contraditórias na própria motivação e algumas delas 

constituem-se como fatores de resistência à mudança. O medo do desconhecido, a falta de 
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informação, a ameaça às técnicas e competências nucleares, a ameaça ao status, a falta de 

cultura organizacional e baixa autoestima, são razões de resistência à mudança, que não se 

devem subestimar, nomeadamente em profissionais cujo sentimento de segurança adquire um 

papel pedagógico e formativo indispensável. Estas resistências podem encontrar uma justifi-

cação mais profunda na abordagem do próprio conceito de mudança. Na verdade e segundo o 

reparo de Renault (1998: 74) sobre a valorização da dimensão da diferença pela diferença82, é 

comum atualmente uma “visão beatífica” da mudança que a torna demasiado valorada por si 

mesma e com três consequências: ela passa a ser critério de valor só por suceder; origina uma 

‘tirania’ processual nas organizações ou mesmo instituições; e não permite uma correta avali-

ação das alterações em função não só dos objetivos estabelecidos mas também do valor desses 

mesmos objetivos – não sendo estes nem consequências da mudança nem assumidos com 

responsabilidade e responsabilização. 

 Se ambicionamos a qualidade da educação, temos obrigatoriamente de refletir e pensar 

seriamente em dar condições para que haja uma liderança eficaz, não só ao nível de topo, mas 

também e, designadamente, ao nível intermédio, pois neste nível forma-se, gera-se, uma inte-

ração diária e profunda entre os vários agentes educativos, ganhando, assim, relevância a par-

ticipação democrática no seio da escola. Segundo Whitaker (2000: 108), «a liderança não é 

apenas uma designação dada a um determinado indivíduo, mas sim uma função que emerge 

em situações organizacionais e pode ser partilhada por todos quantos estão envolvidos». Esta 

ideia da horizontalidade na liderança ou gestão irá indubitavelmente gerar condições de me-

lhoria no relacionamento dos indivíduos, ajudando também na criação de uma atmosfera psi-

cológica positiva e sadia que influenciará os resultados almejados.  

Na perspetiva de Kouzes e Posner (2009: 45-46), a liderança não é um gene nem uma 

herança mas «um conjunto identificável de capacidades e competências que estão disponíveis 

para todos nós». Referem ainda que a liderança escolar não tem só «a ver com poder e autori-

dade … A liderança tem a ver com relacionamentos, com credibilidade e com aquilo que se 

faz» (pp. 369-370). Para Santos (2008: 31), o «líder não intervém diretamente nas questões 

didáticas e curriculares, mas procura transformar a cultura escolar, instaurando mecanismos e 

estruturas que possibilitem o planeamento conjunto e a colaboração, num processo decisório 

participativo e partilhado». O poder partilhado e colaborativo é um dos fatores necessários 

para que se obtenham as mudanças indispensáveis sem grande alvoroço; e atualmente as mu-

                                                           
82 O autor fala mesmo na confiança que existe na virtude formativa da própria transgressão. 
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danças educacionais apontam83 para a participação dos professores na liderança da escola. São 

essenciais lideranças intermédias na organização escolar, para que se obtenha a mudança e se 

concretize a eficácia e a melhoria da qualidade da escola. Costa et al. (2001: 43) observam 

que "foi com o advento da escola de massas, com a consequente complexificação das estrutu-

ras, dos processos e do tipo de população escolar, que se acentuou a necessidade de gestores 

pedagógicos intermédios".    

Acreditamos que com a existência de uma liderança democrática, horizontal, partilhada, 

isto é, a que enaltece as relações colaborativas, os valores e a multiplicidade, a que expõe e 

propõe objetivos e regras, a que comunica com abertura e toma resoluções por meio de uma 

participação compartilhada, a que estimula o conhecimento, é que será possível minorar as 

relações competitivas e impessoais, assim como a resolução de conflitos e tensões, bem como 

a efetuação da mudança construtiva, nomeadamente ao nível da promoção de estratégias e 

atitudes conducentes à melhoria das aprendizagens dos discentes e da sua formação global, 

incluindo a formação de um reto caráter. 

5.2. Teorias de liderança 

A liderança está invariavelmente relacionada com o poder e a autoridade, existindo mui-

tos elementos que os interligam e que os tomam em consideração. Mas mesmo a distinção de 

conceitos não é unânime: falamos, por exemplo em ‘forças de autoridade’ ou nas ‘autorida-

des’, referindo-nos às polícias; mas referimo-nos ao governo como o ‘poder executivo’. Na 

perspetiva de Max Weber (1984: 43), poder é “a probabilidade de impor a própria vontade, 

dentro de uma relação social, mesmo contra toda a resistência e seja qual for o fundamento 

dessa probabilidade”, isto é, a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a vontade de 

quem manda, por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa mandada preferisse não 

o fazer ou até considerasse melhor que a ordem não fosse cumprida. A autoridade é a habili-

dade de alguém levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que esse alguém pretende em 

virtude da sua influência pessoal; e, segundo Chiavenato (2005: 346), a «autoridade é o poder 

legítimo, ou seja o poder que tem uma pessoa em virtude do papel ou posição que ocupa nu-

ma estrutura organizacional. Autoridade é o poder legal e socialmente aceite». Acrescentarí-

amos nós: numa sociedade organizada democraticamente e pautada por padrões morais rele-

                                                           
83 Isto na visão teórico-prática dos estudos sobre educação; porque, na orientação política da tutela, a centraliza-

ção da ‘direção’ na figura unipessoal do diretor é cada vez mais evidente, a não ser que se considere a ‘munici-

palização ensaiada como esse processo de distribuição de autoridade ou liderança na escola – o que só trará 

maior concentração de poder na figura do diretor, desse modo legitimado pela influência local. 
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vantes conscientemente assumidos. Para Mintzberg (1986: 40), «a autoridade é um subcon-

junto do poder», que «está ligado a uma função». Assim, podemos concluir que a autoridade 

confere poder, mas nem todo o poder confere autoridade, entendendo poder em sentido diver-

so, nas duas proposições: o poder advindo da autoridade produz submissão aceite e dignifi-

cante; mas o poder tirânico não cria adesão construtiva à ordem imposta. Mesmo com esta 

distinção, a autoridade diferencia-se da liderança porque a autoridade advém do estatuto for-

mal que é concedido pelo cargo enquanto a liderança resulta de outros fatores pessoais não 

forçosamente dependentes do cargo formal, tais como, por exemplo: o carisma, as habilida-

des, as emoções, a competência técnica pessoal, a capacidade de provocar empatia e de modo 

especial o grau de reconhecimento gerado nos liderados sobre a capacidade de alguém os 

conduzir da forma mais eficaz e mais harmonizada na consecução dos objetivos que devem 

ser atingidos. Diríamos que a liderança é a forma mais ‘carismática’ da autoridade; ou que é a 

autoridade legitimada pela adesão ‘espontânea’ dos liderados a um projeto de qualidade hu-

manizadora. A não unanimidade ou, pelo menos, difícil delimitação dos conceitos pode 

exemplificar-se em autores diferentes ou mesmo nos mesmos autores. Chiavenato (2005: 

346), por exemplo, considera que «a liderança é, de certa forma, um tipo de poder pessoal». 

Mintzberg (1986: 39), refere que ‘poder’ é «a capacidade de produzir ou modificar os resulta-

dos organizacionais»; e Teixeira (1995: 62) diz que «o poder é capacidade criadora de suscitar 

nos outros a vontade de seguir um caminho, de participar num trabalho comum, de atingir 

determinadas metas e de que essa vontade se concretize em realização». Aqui está claramente 

poder em vez de autoridade no sentido em que tomamos o termo neste trabalho. Para Hunter 

(2006: 36), o ‘Poder’ é a «faculdade de forçar ou coagir alguém a cumprir a sua vontade, 

mesmo que a pessoa escolha não o fazer, devido ao cargo que desempenha ou ao poder que 

detém»; e a ‘Autoridade’ é a «capacidade de induzir as pessoas a fazerem voluntariamente o 

que você deseja devido à sua influência pessoal».  

Para ser líder não chega desejá-lo, é preciso saber liderar. Só há liderança quando existe 

autoridade consentida, pois o êxito da liderança está diretamente relacionado com as relações 

interpessoais, com o incremento dos conhecimentos, aptidões e atitudes adaptados ao grupo, à 

conjuntura e aos desígnios comuns.  

Chiavenato (2005: 346) refere que:  

Pela liderança, uma pessoa influencia outras pessoas em função dos relacionamentos 

existentes. A influência significa uma transação interpessoal por meio da qual uma pes-

soa age no sentido de modificar ou provocar o comportamento de uma outra de maneira 

intencional e com sentido de eficácia e aperfeiçoamento. Existe sempre um líder – aque-

le que influencia – e os liderados – aqueles que são influenciados.  
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Ribeiro (2008: 8) refere que «a liderança não ocorre no vazio»; e, por isso, trata-se de 

uma ação que precisa de orientação e de conteúdo, ou melhor, de projeto; isto é: as escolas 

precisam de líderes que tenham uma visão clara do contexto/escola, comuniquem eficazmente 

a sua visão, tracem o rumo e consigam comprometer os liderados com essa visão por forma a 

atingir os objetivos almejados. A propósito deste assunto, Castanheira e Costa (2011: 125) 

referem que:  

Liderar uma organização implica necessariamente saber o que se pretende para essa 

mesma organização nas mais diversas facetas do seu desenvolvimento. Em termos glo-

bais, diríamos que liderar implica ter um projeto, ainda que este assuma uma feição 

mais implícita e não se materialize num documento escrito. O projeto constituirá o pró-

prio conteúdo da liderança e, neste sentido, a liderança sem projeto é uma liderança va-

zia, artificial e certamente pouco duradoura e eficaz. 

Os autores Early e Erez (1997: 548) dizem que liderança «é a capacidade de um indiví-

duo influenciar, motivar e capacitar outros a contribuírem para efetividade e sucesso da orga-

nização da qual eles são membros». Em Fullan (2003: 14), a liderança tem ainda uma vertente 

mais exigente: «liderança não é mobilizar os outros para resolverem problemas que nós já 

sabemos como resolver, mas antes ajudarmos a enfrentar problemas que nunca foram resolvi-

dos». 

Hunter (2006: 18) define liderança como «a habilidade de influenciar pessoas para tra-

balharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio 

da força do caráter». Portanto, não se resume a chefia, trata-se de uma questão de responsabi-

lidade e de comprometimento. Silva (2010: 68), citando Bush e Glover (2003), refere que:  

Liderança é um processo orientado para a consecução de objectivos desejáveis. Os líde-

res bem sucedidos desenvolvem uma visão para as suas escolas baseada nos seus valo-

res pessoais e profissionais. Articulam a sua visão em cada oportunidade e influenciam 

os seus colaboradores e stakeholders84 para a partilharem. A filosofia, estruturas e ativi-

dades da escola são orientadas para a concretização desta visão partilhada.  

O líder também pode ser apreendido por um grupo como um sujeito detentor ou contro-

lador dos meios para satisfazer as suas necessidades. Para Sergiovanni (2004b: 119) nas orga-

nizações os líderes devem “ter visão e depois trabalhar para moldar a organização que gerem 

em concordância com a sua visão” e nas escolas os Diretores devem 

 estar preocupados com a visão dos pais, professores e alunos; com a visão implícita nas 

nossas tradições democráticas; e, de facto, com a visão presente dos valores judaico-

                                                           
84 Identifica-se como stakeholders qualquer grupo ou qualquer indivíduo que tenha algum envolvimento com a 

organização e que pode afetar ou ser afetado na obtenção das metas da organização. 
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cristãos como o estão com a sua própria visão. Criam-se pactos escolares na nossa soci-

edade democrática através da partilha e da reunião de variadas visões (p.121). 

  

Para Kouzes e Posner (2009: 59) «a credibilidade é a base da liderança». Os líderes têm que 

ser credíveis e ter a capacidade de desenvolver continuadamente a sua liderança e as suas 

competências próprias reunindo, de uma forma integrada, as suas características, as caracterís-

ticas dos liderados e as variáveis da conjuntura. Deverá ser um compromisso do líder fortale-

cer os outros, dar exemplos firmes, planear pequenas vitórias, reconhecer as contribuições 

individuais e celebrar as realizações. Assim, os líderes escolares não nascem líderes, tornam-

se líderes. O bom líder deverá ser aquele que sabe incumbir responsabilidades, sem, porém, 

renunciar às suas. Kouzes e Posner (2009: 80) referem que a liderança é também arte e como 

em qualquer outra forma de arte «a liderança é uma forma de expressão pessoal» e que «não 

se pode liderar com os valores de outra pessoa, com as palavras de outra pessoa. Não se pode 

liderar com a experiência de outra pessoa. Só se pode liderar com a experiência individual» 

(p.81). 

Para Ferreira et al. (2001: 413-414), o líder, na procura do estilo a assumir, deverá con-

siderar as variáveis e as contingências concernentes ao contexto da decisão e às características 

do problema. Assim, deverá examinar a situação e tentar dar resposta a um conjunto de ques-

tões, tendo em consideração os seguintes aspetos:  

a importância da qualidade da decisão; o grau de necessidade de compromisso e aceita-

ção da mesma por parte dos subordinados; a informação conhecida pelo líder; a proba-

bilidade de existência de conflito entre os subordinados acerca das preferências na deci-

são; e o constrangimento de tempo para a tomada de decisão. 

 Sergiovanni (2004b: 126) refere que o Diretor deve ter as seguintes tarefas:  

Sentido de propósito: combinar visões partilhadas num pacto que mobilize diretores, 

professores, pais e alunos através de uma voz moral. 

Manutenção da harmonia: construir um entendimento consensual dos propósitos da es-

cola, do modo como a escola deve funcionar e das ligações morais entre papéis e res-

ponsabilidades, ao mesmo tempo que se respeita a consciência individual e diferenças 

de estilo individuais. 

Institucionalização de valores: aplicar o pacto escolar a um conjunto de procedimentos e 

estruturas com os quais se possa trabalhar e que facilitem o cumprimento de objetivos 

escolares e estabeleçam sistemas normativos para direcionar e guiar comportamentos. 

Motivação: por um lado, suprir as necessidades psicológicas básicas dos membros e, por 

outro, suprir as necessidades culturais básicas dos membros para que experienciem vi-

das escolares sensatas e cheias de significado.  

Gestão: assegurar o apoio necessário ao dia-a-dia (planear, organizar, estabelecer a 

agenda, mobilizar recursos, dar procedimentos, manter registos, entre outras tarefas) que 

mantenha a escola a funcionar eficaz e efetivamente.  

Capacitar: por um lado, remover obstáculos que impeçam os membros de cumprirem os 

seus compromissos e, por outro, disponibilizar recursos e apoios para ajudar os mem-

bros a manter esses compromissos.  
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Modelos: assumir a responsabilidade de principal apoiante do pacto escolar pela mode-

lação de propósitos e valores em pensamentos, palavras e ações.  

Supervisionar: dar a visão geral necessária para permitir que a escola cumpra os seus 

compromissos e, quando não está, descobrir a razão e ajudar todos a agir em relação a 

isso. 

Costa (2000: 27) refere que a liderança escolar, dada a sua especificidade, deve ser pen-

sada como «um meio para o desenvolvimento de uma ação pedagógica nas escolas» e assim 

tornar-se «educativa e pedagógica»; e Sergiovanni (2004a: 108) afirma que todos “os profes-

sores são líderes”, acrescentando que são líderes pedagógicos suportados pela sua autoridade 

pedagógica. 

Os autores Leithwood et al. (2004: 24-25) pensam que as práticas de liderança de um 

líder escolar deverão ter como base os três seguintes princípios: desenvolver pessoas – criar 

condições para que os docentes e funcionários realizem com eficácia o seu trabalho ao pro-

porcionar-lhes apoio intelectual e estímulos para melhorar; definir o rumo da organização – 

definição de metas para a organização, desenvolvendo objetivos compartilhados, monitori-

zando o desempenho organizacional e promovendo uma comunicação eficaz; e definir a orga-

nização – promovendo uma cultura de escola, redefinindo as suas estruturas organizacionais 

para melhorar o trabalho e fomentando processos colaborativos.  

As organizações, e nomeadamente a escolas enquanto organização específica, precisam 

de bons líderes e bons gestores, porque são constituídas por indivíduos (docentes, alunos, pes-

soal não docente, pais, encarregados de educação e a comunidade envolvente) que interagem 

e estabelecem entre si relações, que exercem a sua atividade num meio ambiente dinâmico e 

que usam os recursos que se encontram à disposição com o fito de atingirem os objetivos a 

que se propuseram.  

Goleman et al. (2002: 125) pensam que «a capacidade de liderança pode ser aprendida 

por qualquer líder em qualquer momento da sua carreira». Carapeto e Fonseca (2006: 85) re-

ferem que «atualmente, a liderança é considerada uma qualidade que se aprende e desenvol-

ve»; Nye (2009: 191) diz que a «liderança pode ser aprendida. Não depende apenas de carac-

terísticas inatas, mas também de capacidades adquiridas»; Kouzes e Posner (2009: 46) são de 

opinião que «a liderança é um conjunto identificável de capacidades e competências que estão 

disponíveis para todos nós.» e na mesma linha de pensamento Fullan (2003: 132) refere que 

as pessoas não nascem líderes e a liderança «advém do crescimento e desenvolvimento dessa 

capacidade». Assim, para Fullan (2003: 133) «a chave para o desenvolvimento da liderança é 

o desenvolvimento do conhecimento e a sua partilha; se este não for partilhado de forma mú-

tua jamais será adequadamente desenvolvido e não estará disponível para a organização».  
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Carvalho (2012: 197) refere que o Decreto-Lei n.º 75/200885 expressa «a importância de 

reforçar as lideranças das escolas através da criação da figura do diretor, «primeiro responsá-

vel» a quem serão «assacadas as responsabilidades pela prestação do serviço público de edu-

cação e pela gestão dos recursos públicos» postos à disposição da organização que superin-

tende». Para a autora, não devemos confundir liderança com gestão, pois configuram dois 

processos ou funções distintos, mas ambos essenciais para o êxito das organizações e que de-

pendem muito de como estão inseridos quer o líder quer os liderados. A gestão envolve uma 

delineação do projeto e orçamentação, definição de objetivos ou metas e o desenvolvimento 

de processos pormenorizados na perspetiva de se atingirem os objetivos propostos. A lideran-

ça implica que por parte do líder haja a divulgação de uma visão para o futuro, a comunica-

ção, a orientação, o envolvimento, a inspiração para mudança de comportamentos e a motiva-

ção em torno de uma causa comum. Carapeto e Fonseca (2006: 81) defendem que «gestão é 

um processo cuja finalidade é produzir resultados relevantes, mantendo o sistema existente; a 

liderança é sobretudo um processo cuja função é mudar as coisas, isto é, os sistemas, as estru-

turas e os métodos de trabalho». Para os mesmos autores (2007: 82), gerir «é uma atuação 

rígida no quadro de sistemas e processos formais, enquanto que liderança é a coragem de ino-

var, capacidade de entusiasmar os outros para projetos partilhados». Assim, os objetivos co-

muns e almejados poderão ser decididos pelo grupo e concomitantemente a liderança não tem 

de ser desempenhada por um só sujeito, isto é, o diretor. A gestão e a liderança necessitam de 

coabitar, pois a liderança faz o delineamento do futuro da organização e a gestão assegura que 

esta sobreviva até lá chegar. Nas escolas a ideia de uma liderança partilhada é uma necessida-

de premente e a ação do líder passa pela capacidade em saber geri-la. Fonseca (2000: 147), 

mencionando a dicotomia entre liderança e gestão, refere que 

os líderes funcionam em ação, os gestores quase sempre em reação. Os objetivos destes 

são definidos pela necessidade de fazer executar normas; os daqueles pelo desejo de no-

vas abordagens e novas opções. Os gestores procuram a convergência do máximo de in-

teresses possível, atuando “em conformidade”. Os líderes auto confiantes agem de for-

ma quase sempre solitária, mas – pelo carisma conquistado através, também, da sua ca-

pacidade de comunicação entusiasmante – arrastam consigo os outros atores. 

Pereira (2006: 20) afirma que tudo deriva dos indivíduos e das características que detêm, do-

tando-os com mais atributos como líder/gestor ou gestor/líder. Alvarez (2001), citado por Sil-

va (2010: 75), analisando a dicotomia dos dois papéis, afirma que:  

                                                           
85  Aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário. 
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o líder deve distinguir entre situações técnicas que exigem o concurso de um especialis-

ta e situações adaptativas que exigem mudanças de atitudes. Ao diretor exige-se eficá-

cia; ao líder “que se move num espaço de autoridade informal”, exige-se integridade, fi-

delidade aos princípios e valores que compartilha com os seguidores. O papel do líder 

exige experiência e amadurecimento pessoal e profissional, enquanto o de diretor (ma-

nager) exige sobretudo capacidades técnicas de especialista.  

Na atualidade, em virtude das exigências decorrentes do cargo de liderança, Carapeto e Fon-

seca (2006: 88-89) pensam ser essencial que o líder, para além das qualidades técnicas ou 

profissionais, tenha a capacidade para estabelecer e desenvolver relações interpessoais saudá-

veis. No entender de Fullan (2003: 136), a cultura da complexidade, onde as emoções se in-

tensificam, implica que a liderança tenha o papel importante de «mobilizar a capacidade cole-

tiva de desafiar as circunstâncias mais difíceis». O mesmo autor (2003: 137) realça ainda que, 

neste contexto de mudança, a diferenciação entre a liderança eficaz ou ineficaz será avaliada 

«não pelo líder que é, mas pelo tipo de liderança que produz nos outros». Cunha (2013: 59) 

refere que ao contrário do gestor, cuja principal atividade consiste em garantir que o trabalho 

é feito pelos outros, um líder deve ter como principal tarefa a de inspirar os outros a realiza-

rem uma melhor prestação. Kouzes e Posner (2009: 371-372) acrescentam que a liderança é, 

recorrentemente, vista como um conjunto de características da personalidade e a gestão é con-

siderada como um conjunto de capacidades que podem ser assimiladas. Na perspetiva de Re-

go e Cunha (2007: 184), «a liderança é mais emocional, inovadora, criativa, inspiradora, visi-

onária, relacional-pessoal, original, proativa, assente em valores. A gestão é mais racional, 

fria, calculista, eficiente, procedimental, imitadora, reativa, assente em cálculos e transações». 

E Sergiovanni (2004a) considera que a gestão e a liderança das escolas são duas dimensões 

que devem estar interrelacionadas e que a dimensão ética deve ser uma referência em ambas. 

Segundo Costa e Castanheira (2015: 29), a distinção entre liderança e gestão mais frequente-

mente citada é de Bennis e Nanus (1985): «os gestores fazem as coisas bem, os líderes fazem 

as coisas certas». Costa e Castanheira citam ainda Earley – seguindo a linha de pensamento de 

Bennis e Nanus – que afirma que «a liderança tende a ser mais formativa, mais proativa e 

mais ligada à resolução de problemas, lidando com coisas como valores, visão e missão, en-

quanto os gestores tendem a preocupar-se com a execução, planeamento, organização e aloca-

ção de recursos, ou ‘fazer as coisas acontecer’».  

Na atualidade, em que vivenciamos mudanças rápidas, e é notória a necessidade de dar 

uma resposta rápida e eficaz às problemáticas que vão surgindo, existe a ideia, em alguns es-

tudiosos da matéria, de que nas organizações deverão ser valorizados mais os aspetos concer-

nentes à liderança pois os líderes funcionam em ação e os gestores usualmente em reação. As 
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funções de gestor e de líder não são obrigatoriamente compatíveis, e existem autores que de-

fendem a incompatibilidade da simultaneidade do exercício destas duas funções, colocando-

os em dois indivíduos diferentes; e, ao invés, outros defendem a ideia de que um líder pode 

ser um gestor e vice-versa. Rego e Cunha (2007: 208) referem que para uma organização ter 

êxito deverá existir «um indivíduo [que] assegure a função de gestão e outro que execute os 

papéis de liderança». Para os autores Bolman e Deal (1997), citados por Silva (2010: 78), a 

combinação dos dois papéis é a solução dos reptos das modernas organizações escolares: «os 

desafios das modernas organizações requerem a perspetiva objetiva do gestor assim como a 

visão de futuro e o compromisso sábio assegurados pela liderança». Segundo Carapeto e Fon-

seca (2006: 83), a direção (gestão) «é uma atuação rígida no quadro de sistemas e processos 

formais, enquanto a liderança é a coragem de inovar, capacidade de entusiasmar os outros 

para projetos partilhados». Os mesmos (2006: 82) referem os autores Boyett e Boyett (1999) 

que construíram a Tabela 1, identificativa das caraterísticas de gestores e líderes.  

 

Gestores Líderes 

Fazem as coisas de forma correta  Fazem as coisas certas  

Interessam-se pela eficiência  Interessam-se pela eficácia  

Administram  Inovam  

Mantêm  Desenvolvem  

Focalizam nos sistemas e estrutura  Focalizam nas pessoas  

Baseiam-se no controlo  Baseiam-se na confiança  

Organizam e formam equipas  Alinham pessoas com uma direção  

Enfatizam táticas, estruturas e sistemas  Enfatizam a filosofia, valores essenciais e metas 

partilhadas  
Têm uma visão de curto prazo  Têm uma visão de longo prazo  

Perguntam como e quando  Perguntam o quê e o porquê  

Aceitam o status quo  Desafiam o status quo  

Orientam-se para o presente  Orientam-se para o futuro  

Centram-se nos resultados finais  Centram-se no horizonte  

Desenvolvem etapas e horários detalhados  Desenvolvem visões e estratégias  

Procuram previsibilidade e ordenam  Procuram a mudança  

Evitam riscos  Correm riscos  

Motivam as pessoas a cumprir os padrões  Inspiram as pessoas a mudar  

Usam a influência posição a posição (superior ao subordi-

nado)  

Usam a influência pessoa a pessoa  

Exigem obediência  Inspiram os outros a seguir  

Operam dentro das regras, regulamentos, políticas e pro-

cedimentos organizacionais  

Operam fora das regras, regulamentos, políticas 

e procedimentos da empresa  
Recebem um cargo  

 

 

Tomam a iniciativa para liderar  

 Tabela 1 – Caracterização dos gestores e dos líderes escolares, segundo Boyett e Boyett (Fonte: Carapeto e 

Fonseca, 2006: 82). 
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As teorias sobre liderança podem ser organizadas em quatro grandes grupos, que serão 

abordadas seguidamente; e podem grosso modo serem enquadradas em décadas do século 

vinte: teorias dos traços (até aos anos 40); teorias centradas no comportamento do líder (dos 

anos 40 aos 60); teorias da liderança como processo interativo (dos anos 60 aos 80) e teorias 

integrativas (a partir dos anos 80). Em Anexo III podemos encontrar um levantamento crono-

lógico de estudos sobre liderança. 

5.2.1. Teorias dos traços físicos e de personalidade 

As teorias de liderança preponderantes até aos anos quarenta procuravam expor, em 

termos de personalidade, quem possuía ou não características de líder, quem tinha ou não ca-

risma. Historicamente estas teorias foram influenciadas pela denominada “teoria dos grandes 

homens”, que se apoiaram em grandes figuras históricas, tais como Júlio César, Churchill, 

Gandhi, Estaline, Hitler, etc. Nestas teorias os líderes têm traços físicos e de personalidade 

específicos que os distinguem dos outros sujeitos do grupo e que no pensamento de Chiavena-

to (2003: 123) se focaliza nos aspetos físicos – a energia, a aparência, altura e peso; nos inte-

lectuais – adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança; nos sociais – coopera-

ção e habilidades interpessoais; e nos relacionados com a tarefa – impulso de realização, per-

sistência e iniciativa.  

Estes estudos sobre liderança foram efetuados até à Segunda Guerra Mundial, tendo 

como ideia prévia que alguns indivíduos eram dotados com traços de personalidade que os 

tornavam mais habilitados para o desempenho eficiente e eficaz de funções de liderança. Es-

tas teorias inatistas eram certamente limitadas, pois, como o autor antes citado refere, não 

tinham em atenção a influência e a reação dos liderados aos resultados da liderança; não apre-

sentam qualquer distinção entre os traços válidos relativamente ao alcance dos objetivos; de-

fendiam que um sujeito provido de traços de liderança se mantém sempre líder, durante todo o 

tempo e em qualquer contexto; e não tinham em conta a conjuntura onde se efetivava a lide-

rança e o contexto em que se situavam os liderados.  

5.2.2. Teorias dos estilos de liderança 

Uma das teorias que pretende explicar a liderança através de comportamentos revela a 

existência de três estilos de liderança: liderança autoritária, liderança laissez-faire ou liberal86 

e a liderança democrática. Estas teorias procuravam verificar o que os líderes faziam, nomea-

                                                           
86 No contexto da terminologia usada na visão histórica da educação e das experiências pedagógicas, o termo 

mais exato seria libertária. A expressão ‘educação liberal’ ficaria para caracterizar uma educação aberta à di-

versidade das dimensões humanas a desenvolver pela educação – e, evidentemente, liberta de dogmatismos. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        140 
 

damente os líderes eficazes, tentando isolar/identificar, e assim ficar a conhecer, as caracterís-

ticas distintivas destes líderes. 

Numa liderança autoritária todas as diretrizes de trabalho são pronunciadas pelo líder, 

na ocasião que ele decide e não existindo qualquer participação dos liderados; o líder é pesso-

al nos seus louvores e nas suas censuras ao trabalho de cada indivíduo; não se envolve de uma 

forma ativa no trabalho do grupo, é muito impessoal e, algumas vezes, agressivo; os níveis de 

produtividade são ótimos quando o líder está presente mas provoca pressão e deceção no gru-

po, dificultando a sua naturalidade e criatividade.  

Nas escolas, os líderes autoritários não contam com a participação dos restantes indiví-

duos e impõem a política a ser seguida. Estes líderes não deixam quaisquer dúvidas do que se 

espera de cada liderado e têm a preocupação em satisfazer as suas necessidades, de forma a 

conseguir atingir os objetivos pretendidos. No estilo de liderança autoritária, o realce está no 

líder, de acordo com Chiavenato (2003: 124-125): 

é o líder que toma as decisões e dá ordens ao grupo. Determina as providências para a 

execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de 

modo imprevisível para o grupo. Define a tarefa que cada um deve executar e o seu 

companheiro de trabalho. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e nas críticas ao 

trabalho de cada membro. 

Para o mesmo autor (2000a: 267), nos líderes que exercem o estilo de liderança laissez-

faire, a sua participação na tomada de decisões é mínima, dando total liberdade aos liderados 

na tomada de decisões, o que implica que a organização escola fique, na maior parte das ve-

zes, sem orientação. Neste tipo de liderança, o líder prima pela falta de decisão nos trabalhos 

do grupo, sendo escassos os comentários sobre a atividade do grupo, a não ser que sejam pe-

didos, e não há tentativa para intervir no decurso dos eventos. Assim, este estilo de liderança 

nas escolas poderá provocar uma quebra na rentabilidade dos liderados, sentimentos de in-

tranquilidade e falta de motivação, em virtude da falta de aptidão para liderar e orientar o gru-

po e a própria escola. No que concerne a este estilo de liderança a ênfase está nos subordina-

dos. Assim, na opinião do mesmo Chiavenato (2003: 125), 

o líder tem uma participação mínima, dando total liberdade aos membros do grupo para 

tomarem decisões. Só intervém caso seja solicitado, não realizando qualquer tipo de 

avaliação nem controlando os acontecimentos. Os elementos do grupo é que escolhem e 

dividem as tarefas.  

Na liderança democrática, os líderes desenvolvem e guiam a participação dos lidera-

dos nas tomadas de decisão. Estes líderes potenciam a mudança pois fomentam um clima de 

respeito e segurança ao preocuparem-se em incrementar a satisfação e o interesse dos lidera-
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dos e ao consciencializá-los para a importância de se atingirem os resultados pretendidos nu-

ma visão conjunta, em prejuízo dos seus interesses pessoais. No que concerne ao estilo de 

liderança democrática, a ênfase está no líder e no liderado. Segundo Chiavenato (2003: 125), 

o líder conduz e orienta o grupo e incentiva à participação democrática das pessoas. Os 

subordinados do líder tomam iniciativas e pedem aconselhamentos ao líder. As tarefas 

ficam ao critério do grupo e cada um tem a liberdade de escolher com quem quer traba-

lhar. O líder procura ser mais um elemento do grupo, sendo objetivo e limitando-se aos 

factos nas críticas e elogios.  

Assim, na liderança democrática as atividades são projetadas e divididas em concordância 

com a decisão do grupo; os passos que serão seguidos na direção dos objetivos do grupo são 

planeados com o grupo; o líder procura ser um membro presente no grupo, e ser objetivo nos 

seus elogios e críticas; o líder tem uma conduta de orientação e apoio; e os liderados são sen-

síveis à originalidade, engenhosidade, potenciando, assim, a capacidade de propor ou realizar 

algo novo. 

Como em muitas outras caracterizações, pode dizer-se também aqui que não existem ti-

pos ‘puros’. E, de modo especial em educação – pela complexidade das situações e diversida-

de dos educandos e educadores a liderar – haverá até vantagens em que esses ‘tipos’ sejam 

instrumentos adaptadamente úteis. O líder que conseguir empregar os diversos estilos poderá 

eleger, com bom senso e competência, qual é o mais ajustado para cada conjuntura. Chiavena-

to (2000b: 140) refere que «na prática, o líder utiliza os três processos de liderança, de acordo 

com a situação, com as pessoas e com a tarefa a ser executada». 

5.2.3. Teorias situacionais ou de contingência da liderança  

Com o objetivo de dar resposta às lacunas dos modelos comportamentais, Barracho e 

Martins (2010: 44) referem que, tendo em conta os tipos de indivíduos com que o líder intera-

ge e as circunstâncias em que a liderança ocorre,  

emerge um novo entendimento da liderança voltado para aspetos contextu-

ais/situacionais (caraterísticas dos subordinados, natureza do ambiente externo) que afe-

tam o trabalho do líder e a sua relação com os subordinados, colegas, superiores hierár-

quicos e pessoas exteriores à organização.  

 

Barracho e Martins (2010: 45) referem que «não há um melhor estilo de liderar, uma 

vez que depende da situação, podendo o líder ser eficaz numas situações e não noutras»; e o 

«contexto, a motivação e capacidade dos liderados, bem como o grau de estruturação da tare-

fa, desempenham um papel fundamental na liderança eficaz». Rego e Cunha, (2007: 200) e 

Barracho e Martins (2010: 48) mencionam que a essência deste modelo propõe que os líderes 
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devem ajustar o seu estilo comportamental ao nível de maturidade dos subordinados. A matu-

ridade não é uma caraterística pessoal, ou traço de personalidade, mas é algo que tem a ver 

com uma tarefa específica; e um colaborador maduro é o que sabe e deseja assumir responsa-

bilidades. Presume-se que as pessoas podem ser maduras em certas tarefas e imaturas noutras. 

Rego e Cunha, (2007: 200) e Barracho e Martins (2010: 48) referem, ainda, que encontramos 

dois tipos de maturidade nos liderados, isto é, no exercício do cargo e na dimensão psicológi-

ca. A maturidade no cargo tem a ver com os conhecimentos, a experiência e a competência 

para executar a função. A maturidade psicológica refere-se à autoconfiança, ao empenhamen-

to e à motivação para executar a função. Almeida (1995: 49) refere que «a chave para uma 

liderança eficaz está na correta identificação do nível de maturidade do indivíduo ou grupo 

que queremos influenciar e adotar o estilo adequado». Rego e Cunha, (2007: 201) mencionam 

quatro “estilos de liderança” que os líderes devem adotar de acordo com a “maturidade da 

equipa” que lideram, isto é, os estilos delegar, participar, vender e dar ordens. O estilo de de-

legar ajusta-se a sujeitos que são capazes de «assumir responsabilidades e simultaneamente 

têm vontade ou confiança» e são empenhados e competentes. O estilo participar adequa-se a 

indivíduos que são capazes mas não têm «vontade de assumir responsabilidades» ou são inse-

guros e, apesar de serem competentes, não são empenhados. O estilo vender é indicado para 

indivíduos incapazes de «assumir responsabilidades», mas têm vontade ou confiança e que, 

apesar de empenhados, são incompetentes. O estilo dar ordens é apropriado para sujeitos que 

não são capazes e não querem «assumir responsabilidades» e não são empenhados nem com-

petentes. 

5.2.4. Teorias integrativas: liderança transacional e liderança transformacional  

A partir dos anos 80, emergem novas abordagens em que os líderes baseiam a sua ação 

de acordo com a realidade organizacional e os valores presentes, em detrimento de uma visão 

mecanicista, surgindo, assim, as lideranças de estilo transacional e estilo transformacional. 

Robbins (1996: 438) diz que «a liderança transacional corresponde à liderança em que o líder 

conduz ou motiva os seus subordinados na direção dos objetivos estabelecidos, clarificando a 

sua função e os requisitos das tarefas». Estes líderes, que exercem um estilo de liderança auto-

ritária ou transacional, exercem o seu poder na autoridade consequente do cargo que detêm, 

sendo dominadores, fixando as regras sem qualquer participação dos chefiados. Este tipo de 

líderes, para atingir os objetivos pretendidos da organização, deixa bem claro o que é espera-

do dos seus dirigidos, dizendo-lhes os papéis que cada um deve adotar dentro da organização 

e tem a preocupação de satisfazer as necessidades destes. Assim, na perspetiva de Silva 
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(2010: 61), «a liderança transacional ocorre quando o líder intervém premiando ou sancio-

nando, conforme o resultado da ação coletiva é avaliado pelo próprio como positivo ou como 

negativo, de acordo com o esperado». Rego (1998: 366), citando Burns, refere que a liderança 

transacional «motiva os seguidores pelo apelo que faz ao seu próprio interesse». Para Bass 

(1999: 10), a liderança transacional tem a ver com a relação de troca entre o líder e os lidera-

dos para responder aos próprios interesses. Para Avolio (1999), este estilo não é potenciador 

de um ambiente causador de mudança, pois os líderes transacionais, apesar de garantirem o 

compromisso dos dirigidos para a realização das suas tarefas, não conseguem criar nestes a 

disposição e as condições para que os liderados manifestem e expandam o seu potencial. Na 

opinião de Cunha et al. (2006:138), na liderança transacional os liderados são motivados pe-

las promessas do líder, ou podem ser corrigidos através do feedback negativo, censuras, ou 

ações do foro disciplinar.  

Na perspetiva de Chiavenato (2000a: 267) quanto a esta teoria, haverá lugar a penaliza-

ções se os objetivos da organização não forem atingidos; ou, caso contrário, aparecerão os 

prémios. Conforme o feedback que é fornecido ao dirigido, este tipo de liderança pode ser 

ativa ou passiva, podendo assumir, assim, uma função positiva e transformadora de compor-

tamentos. Seguindo o mesmo autor (2005: 374), «a liderança transacional envolve apenas 

uma relação de intercâmbio entre líderes e seguidores». Para Bento (2008:1), «os líderes tran-

sacionais determinam o que os subordinados precisam para realizar seus próprios objetivos e 

os objetivos da organização». Na perspetiva de Rego e Cunha (2007: 234), a liderança transa-

cional «envolve a atribuição de recompensas aos seguidores em troca da sua obediência. O 

líder reconhece as necessidades e desejos dos seus colaboradores, e clarifica como podem 

satisfazê-las em troca da execução das tarefas e do desempenho». Também nas escolas uma 

liderança autoritária determina qual a política a ser acolhida e dispensa o contributo dos indi-

víduos nessa determinação. Verifica-se, assim, que este tipo de liderança se centra na existên-

cia de um processo de castigos e recompensas aplicados pelo líder, em função do cumprimen-

to ou não dos objetivos previamente definidos por ele sem a opinião dos liderados.  

Cunha et al. (2006: 138) dão conta que a liderança transacional implica «a recompensa 

contingente, em que o líder clarifica as expectativas e reconhece quando as metas são atingi-

das»; e «a gestão por exceção (ativa e passiva), em que o líder especifica qual o desempenho 

esperado, bem como o indesejável, podendo punir quando esse desempenho está abaixo do 

esperado». O reforço de contingência diz respeito à aplicação de procedimentos de reforço 

positivo ou negativo, enquanto ferramenta essencial para a motivação. Quando o liderado 

cumpre com os objetivos, é recompensado; e, ao invés, quando não se atingem os objetivos 
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propostos, o líder aplica um reforço de contingência negativa. Segundo os autores, a existên-

cia do ciclo objetivo-desempenho-reforço é necessário para o desenvolvimento quer do su-

bordinado quer da organização e pode ser considerado, se for aberto e respeitador, como ex-

periência de comportamento auto reforçadora. A gestão por exceção é coerente com uma prá-

tica do líder enquanto controlador. O líder só toma medidas quando os objetivos previstos não 

estão a ser atingidos. Ao invés, se os procedimentos funcionarem, deixa os seus subordinados 

exercer as suas funções como habitualmente. Num tipo de gestão ativa o líder está atento à 

ocorrência de desvios das condutas corretas, e quando aparecem anomalias aplica as medidas 

corretivas necessárias. Para Bento (2008: 6) a recompensa contingente  

vê a ação de liderança como sendo baseada numa troca entre algo que o líder pode ofe-

recer face a um determinado comportamento assumido pelos outros, não implicando 

qualquer transformação de ideais ou de valores. A relação entre ambos decorre da defi-

nição das tarefas e dos objetivos a alcançar, existindo a possibilidade de serem atribuí-

dos reforços e prémios se forem cumpridos os níveis de desempenho pretendidos. O lí-

der deve, por um lado, procurar perceber quais são as necessidades dos colaboradores, 

para assim poder ajustar as consequências positivas àquilo que é valorizado e, por outro 

lado, deve tentar criar as melhores condições para o alcance dos padrões de rendimento 

definidos. 

Para o mesmo autor, a gestão por exceção significa que 

o líder só atua quando as coisas correm mal ou se distanciam do esperado. As ações de 

correção ocorrem através de uma atitude de procura e antecipação dos desvios, enganos 

ou erros dos subordinados na execução das tarefas (intervenção em crise-ativa) ou então 

podem dizer respeito a uma postura mais reservada do responsável, que só toma medi-

das de resolução dos problemas quando estes efetivamente ocorrem (intervenção em 

crise-passiva). Os efeitos destas duas práticas fazem-se sentir na baixa vontade em as-

sumir riscos e inovar por parte dos funcionários pois receiam as reações negativas de 

quem chefia. Em termos de eficácia, este fator tende a apresentar piores resultados que o 

reforço contingente e, claro, do que todas as dimensões da liderança transformacional. 

 

Numa liderança transformacional, o líder tem preocupação com as necessidades de cresci-

mento profissional e de prosseguimento de objetivos de cada liderado, operando algumas ve-

zes como um mentor, acrescentando o grau de compromisso dos dirigidos para com a visão, a 

missão e os valores da organização, dando realce à relação entre os seus esforços e o alcançar 

das metas organizacionais. Para Avolio (1999: 34), liderança transformacional é fundamen-

talmente «morally uplifting87». Neste estilo de liderança, os líderes norteiam-se segundo valo-

res como a honestidade, a responsabilidade, a honra e a reciprocidade; motivam e valorizam o 

contributo dos liderados, promovendo, assim, um elevado empenho e desempenho dos lidera-

dos na realização das metas almejadas para a organização. Segundo Rego (1998: 366), citando 

Burns, a liderança transformacional envolve valores como a «honestidade, responsabilidade, 

                                                           
87 Pode ser traduzido por elevação moral. 
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reciprocidade, honra». Esta é uma liderança que exige do líder uma visão, valores e compor-

tamentos que sejam sólidos e focalizados no futuro. E o seu efeito é superior ao simples exer-

cício que conduza ao sucesso, ao gerar a disposição para cada um se auto superar e engrande-

cer moralmente. Nas palavras de Bass (1999:11), a liderança transformacional  

através da influência idealizada (carisma), da inspiração, da estimulação intelectual ou 

da consideração individualizada, permite que os ‘subordinados’ ultrapassem os seus 

próprios interesses. Eleva os ideais e o nível de maturidade, bem como as necessidades 

de realização, de auto atualização e o bem-estar dos indivíduos, da organização e da so-

ciedade.  

 É, assim, uma liderança moral, pois eleva o nível do comportamento humano e a aspi-

ração moral do líder e do liderado e, concomitantemente, tem um efeito de transformação em 

ambos. Os autores Castanheira e Costa (2007: 141) referem que «este tipo de liderança carac-

teriza-se por possuir uma forte componente pessoal na medida em que o líder transformacio-

nal motiva os seguidores, introduzindo mudanças nas suas atitudes de modo a inspirá-los para 

a realização de objetivos suportados por valores e ideais». O modelo transformacional aparece 

como a expansão do modelo transacional. É um modelo de liderança que está mais vocacio-

nado para a motivação dos indivíduos, levando-os mais facilmente a superar as suas expecta-

tivas e a aumentar os seus desempenhos. O líder, neste modelo de liderança, apresenta quali-

dades centradas na mudança e inovação, levando os seus colaboradores a atingir a satisfação e 

a concretizar os seus objetivos pessoais bem como os da organização (Carapeto e Fonseca, 

2006: 83). 

Cunha et al. (2006:138) reconhecem também que estes líderes transformacionais «dele-

gam, transmitem coragem, inspiram os colaboradores e apoiam o seu desenvolvimento» esta-

belecendo «uma relação que envolve orgulho, respeito e fé no líder». Assim, segundo Rego e 

Cunha (2007: 234), os líderes conquistam o empenho dos liderados levando-os a «a transcen-

der os seus autointeresses em prol do grupo ou da organização». Para estes autores, a lideran-

ça transformacional é certamente influenciada pela personalidade do líder e provoca mudan-

ças significativas na sociedade. Dizem eles que «por definição, a liderança transformacional é 

a que produz grandes mudanças/transformações nas organizações, alcandorando-as a níveis 

superiores de desempenho e ajustando-as adaptativamente às constantes modificações da en-

volvente» (2007: 239). 

Bento (2008: 3) refere que os líderes transformacionais «podem produzir mudança or-

ganizacional e resultados significativos, porque essa forma de liderança estimula níveis mais 

altos de motivação intrínseca, confiança, compromisso e fidelidade dos seguidores». Para o 

mesmo autor (2008: 5-6), existem quatro componentes principais neste tipo de liderança: 
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Influência nos ideais (“carisma”): Representa o nível mais elevado da liderança trans-

formacional. O líder é percecionado como um modelo a seguir, existindo uma grande admira-

ção, respeito e confiança relativamente a este por parte dos liderados. Há uma grande identifi-

cação entre os membros do grupo e o líder, sendo este visto como uma pessoa com capacida-

des extraordinárias, bastante persistente e determinado no seu trabalho. Bento refere ainda que 

«os ideais assumidos também são entendidos como uma intenção em fazer aquilo que é me-

lhor e mais correto para todos, pautando o comportamento por padrões éticos e morais». 

Motivação inspiracional: Representa a  

capacidade do líder em transmitir um significado e um desafio às tarefas a realizar, de 

modo a motivar e inspirar os elementos do grupo. O espírito de equipa, o entusiasmo e o 

otimismo são característicos desta dimensão. Assim, quem chefia tende a ser percecio-

nado como uma pessoa obstinada, com imensa energia e capacidade de iniciativa, evi-

denciando uma grande confiança quanto à possibilidade do grupo ter um futuro melhor. 

 

Estimulação intelectual: O líder procura  

incentivar os outros a serem inovadores e criativos no trabalho, questionando os princí-

pios adotados, reformulando os problemas existentes e dando novas sugestões sobre a 

realização das tarefas. Não existe um ambiente de crítica e de pouca abertura às novas 

ideias, pois a originalidade é um valor importante promovido pelo líder, que reage com 

naturalidade ao surgimento de propostas distintas das suas. 

 

Consideração individualizada: Esta componente está relacionada com  

os relacionamentos individuais dentro do grupo, procurando-se verificar a existência de 

uma preocupação com as necessidades de realização, pessoal e profissional, dos colabo-

radores. O líder será transformacional se conseguir promover um ambiente onde exis-

tam oportunidades para o desenvolvimento dos outros, bem como se for capaz de reco-

nhecer e aceitar as diferenças individuais ao nível dos desejos e necessidades das pesso-

as que fazem parte da sua equipa de trabalho. Esta aceitação da individualidade também 

implica a adoção de comportamentos específicos às características de cada um, dando, 

por exemplo, maior autonomia aos que evidenciam mais conhecimentos e experiência 

sobre a execução das tarefas ou fornecendo mais encorajamentos e indicações aos que 

iniciam uma determinada função. Por isso, a comunicação aberta com todos os elemen-

tos do grupo, bem como a vontade em delegar tarefas, são aspetos valorizados por quem 

assume o poder. 

 

O carisma, apesar de ser uma qualidade necessária à liderança transformacional, é refe-

rida por Rego e Cunha (2007: 236) como condição não suficiente, por si só, para levar a um 

processo transformacional. Estes autores consideram que existem líderes carismáticos que 

podem não se conotar como líderes transformacionais (estrelas rock, atletas famosos), «mas a 

liderança transformacional comporta uma componente de carisma». Kouzes e Posner (2009: 

377) afirmam que esta liderança tem «uma dimensão ética que nem os líderes, nem os consti-

tuintes podem negligenciar». Na opinião de Chiavenato (2005: 374), «a liderança transforma-
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cional está mais baseada em mudanças de valores, crenças e necessidades dos seus seguido-

res». A liderança transformacional tem uma essência ética, pois aponta um propósito moral e 

os autores Rego e Cunha (2007: 240) enfatizam a importância dos valores e da ética na lide-

rança transformacional: 

Subjacente ao modelo está a noção de que a avaliação ética da liderança não pode bas-

tar-se com a análise das suas consequências – é necessário escrutinar o caráter moral do 

líder, a legitimidade ética dos valores embebidos na visão e na respetiva articulação, e a 

moralidade dos processos de escolha e ação que líderes e seguidores abraçam e prosse-

guem. No limite, dois líderes podem adotar idênticos comportamentos transformacio-

nais e suscitar até idênticas consequências – mas são os valores subjacentes que permi-

tem descortinar que um é autêntico e o outro é pseudo. 

 

A Tabela 2 apresenta-nos “Os processos de influência da liderança transformacional versus 

transacional”, apontados por Kanungo e Mendonça. 

 Liderança transformacional Liderança transacional 

Estratégias de influ-

ência. 
Controlo e manipulação de pessoas. 

Empowerment das pessoas, induzindo os 

seus níveis de auto eficácia e auto valor. 

 
Objetivo do líder em 

matéria de compor-

tamentos dos cola-

boradores. 

Ênfase no comportamento de obediência 

ao líder. 

Ênfase na mudança das atitudes, crenças e 

valores dos colaboradores. 

 

Táticas de influên-

cia. 

Recompensas, punições, ameaças e 

recurso à posição (“devido à minha 

posição, deves obedecer-me”). 

O líder baseia-se nas suas competências 

especializadas, nas boas relações de leal-

dade entre ele e os colaboradores. 

 

Conceções projeta-

das sobre os mem-

bros organizacio-

nais. 

Os colaboradores são tratados como 

propiciadores de conhecimentos, com-

petências e aptidões de que o líder ne-

cessita para alcançar os seus objetivos. 

Na pior das versões, as pessoas são 

tratadas como meros instrumentos ou 

apêndices dos equipamentos – cujo 

preço é ou não é atrativo. 

Os colaboradores são encarados como 

pessoas com uma entidade espiritual que 

visam a realização das suas próprias virtu-

des e forças, o autodesenvolvimento e o 

desenvolvimento dos outros. 

 

Relação superior-

colaborador. 
Baseada no interesse mútuo.   

Baseada na confiança e na justiça. 

 

Mecanismo psicoló-

gico subjacente. 

Troca social de recursos valorizados por 

ambas as partes (e.g.88, melhores salá-

rios em troca de maior produtividade). A 

lógica é: “toma lá, dá cá”. 

Incremento da auto eficácia, da autonomia, 

da autodeterminação, da autorrealização e 

do auto valor. 

 

                                                           
88 Iniciais de tradução portuguesa do latim v. g. (verbi gratiae), que significam exemplo gratuito (palavras de 

graça) e que se podiam resumir a ‘exemplo’ (N.A.). 
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Processo de influên-

cia. 

Obediência instrumental (o colaborador 

cumpre porque deseja obter recompen-

sas ou evitar punições). 

Identificação (a pessoa imita comporta-

mentos do líder ou adota as mesmas atitu-

des porque deseja agradar-lhe e/ou neces-

sita de ser aceite, estimado) e interioriza-

ção (o colaborador adere porque interpreta 

o pedido/ordem como intrinsecamente 

desejável e correto do ponto de vista de 

crenças, valores e atitudes). 

 

Efeitos possíveis. 

As pessoas obedecem, mas não se em-

penham, não interiorizam os valores do 

líder e da organização. 

As pessoas empenham-se, desenvolvem o 

seu potencial, incrementam os seus níveis 

de autonomia como pessoas. 

 
Implicações morais. Não ética89. Ética. 

Tabela 2 – Processos de influência de liderança transformacional versus transacional (Fonte: Rego e Cunha, 

2007: 235). 

 

Alves (2003: 46-47) cita Bass (1988), que faz a distinção entre liderança transacional e trans-

formacional, em ambiente escolar:  

Para a liderança transacional interessa clarificar o que se espera dos professores e alu-

nos, precisar papeis e satisfazer necessidades de forma a atingir os resultados esperados, 

utilizando quer o “reforço eventual” (prometendo recompensas em função do esforço 

realizado e os resultados conseguidos por professores e alunos) quer o “castigo eventu-

al” (penalizando professores e alunos quando não atinjam os níveis pretendidos). Ao 

contrário, uma liderança transformacional quer que os seus seguidores sejam também 

líderes. A liderança transformacional motiva os seguidores para que façam mais e me-

lhor do que o esperado, consciencializa da importância e valor dos processos e produtos 

desejados, promove a superação dos interesses pessoais imediatos em benefício da or-

ganização, eleva o nível de confiança e amplia as necessidades dos seguidores. 

A Tabela 3 especifica-nos as componentes constitutivas da liderança transformacional e da 

liderança transacional. 

Tipos Componentes Explanação 

 

 

 

 

 

 

 

Transformacional 

Influência idealizada (carisma) O líder adota comportamentos (e.g., de respeito e 

elevação moral que ativam fortes emoções nos 

seguidores, suscitam a confiança e a identifica-

ção destes com ele, influenciam os seus ideais e 

os aspetos “maiores do que a vida”. 

Liderança inspiracional O líder comunica uma visão apelativa, usa sím-

bolos para fomentar o esforço dos seguidores, 

atua como um modelo de comportamentos, insti-

la otimismo. 

Estimulação intelectual O líder estimula nos seguidores a tomada de 

consciência dos problemas, dos seus próprios 

pensamentos e imaginação. Ajuda-os a reconhe-

cerem as suas próprias crenças e valores. Fomen-

ta-lhes o pensamento inovador/criativo. Incita-os 

                                                           
89 Este atributo só muito primariamente pode ser aceite. Ao nível da liderança, como ação humana, não pode 

haver ausência de ética. O que se pretenderá é afirmar que essa dimensão não é objeto de grande preocupação; 

ou, então, que pode haver mesmo métodos de valor ético duvidoso ou mesmo inaceitável. 
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a questionarem as suas assunções.  

 Consideração individualizada O líder presta atenção às necessidades de desen-

volvimento dos seguidores, apoia-os, encoraja-

os, treina-os, tenta desenvolver o seu potencial, 

fornece-lhes feedback, delega-lhes responsabili-

dades 

 

 

Transacioal 

Recompensa contingente O líder clarifica para o seguidor o que este deve 

fazer para ser recompensado pelo esforço 

Gestão pela exceção ativa O líder monitoriza o desempenho dos seguidores 

e adota ações corretivas se eles não alcançam os 

padrões estabelecidos 

Gestão pela exceção passiva O líder aguarda que os problemas ocorram para 

que, então, sejam tomadas ações corretivas. 

Liderança laissez-faire (não lide-

rança) 

O líder praticamente abstém-se de tentar influen-

ciar os subordinados. 

Tabela 3 – Componentes da liderança transformacional e da liderança transacional, de Bass e Yammarino et 

al.(Fonte: Rego e Cunha, 2007: 236 – adap.) 

 

Nas lideranças transacional e transformacional, apesar de serem distintas, os processos 

podem-se complementar e tornarem-se eficazes em conjunturas diferentes da vida organizaci-

onal. Em determinados contextos, os líderes transformadores podem ter que apoiar-se em esti-

los autoritários, pois o indispensável é descobrir soluções para a resolução do problema exis-

tente. A liderança transformacional torna-se, assim, uma liderança flexível e adaptativa e em 

determinados âmbitos torna-se o tipo de liderança apropriado à resolução de certos proble-

mas. Os gestores utilizam uma influência transacional, coordenando indivíduos e materiais, 

designando metas específicas e os líderes empregam a influência transformacional para esti-

mular os colaboradores com a perspetiva de laborarem para ideias a longo prazo e objetivos 

táticos. A esse propósito, Bento (2008: 2) refere que a liderança transacional e transformacio-

nal são dois modelos que se complementam; e cita Robbins (2002), que refere: «A liderança 

transformacional é construída em cima da liderança transacional – produz, nos liderados, ní-

veis de esforço e de desempenho que vão além dos obtidos apenas na abordagem transacio-

nal». Rego e Cunha (2007: 234-235) consideram que relativamente à liderança transacional 

versus liderança transformacional os dois tipos podem ser eficazes, embora em situações dife-

rentes da vida organizacional. O transformacional seria mais vocacionado para os «períodos 

de fundação organizacional e de mudança, e o transacional para períodos de evolução lenta e 

ambientes relativamente estáveis». Estes autores (2007: 239) referem que «existe, aliás, al-

gum consenso em torno da ideia de que os líderes mais eficazes são transacionais e transfor-

macionais». Os mesmos autores (1998: 395) consideram que enquanto o líder transacional 

aposta na gestão para a continuidade, focalizando-se nas regras e na sua aplicação, o líder 

transformacional aposta na gestão para a mudança, redefinindo «as regras da cultura organi-



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        150 
 

zacional com base na sua visão de um futuro mais satisfatório». Bilhim (2008: 356), compa-

rando o líder transacional e o líder transformacional, refere:  

 
O líder transacional, que guia, ou motiva, os seus seguidores na direção das metas esta-

belecidas, clarificando o papel e as exigências das tarefas; o líder transformacional, que 

inspira cada um a transcender os seus interesses para bem da organização e obtém es-

forços adicionais para o cumprimento das metas.  

 

Carvalho (2012: 202) refere que, para os diretores das escolas, é  

tão importante a existência de uma visão precisa sobre a qualidade das aprendizagens e, 

consequentemente, sobre as práticas dos professores, como saber comunicar essa mesma 

visão de forma simples e direta na tentativa de evitar equívocos que ponham em causa a 

missão definida entendida enquanto causa comum.  

A autora salienta que a questão da comunicação é de extrema importância num contexto or-

ganizacional, pois é através dela que são «verbalizadas as crenças, as intenções e solicitações, 

e para que surta efeito não pode ser uma manifestação de autoritarismo, de uma atitude de 

imposição sob pena de não conseguir reunir esforços e apoios coletivos». Considera, ainda, 

que o modo de comunicar adotado pelo diretor «tem consequências efetivas nas relações in-

terpessoais e consequente desempenho dos professores, o que se resume na ideia de que a 

forma como falamos pode alterar o modo como trabalhamos» e que «a linguagem deverá ser 

colocada ao serviço de todos os atores educativos, no sentido de verem o seu papel fortaleci-

do, e dos objetivos individuais e coletivos, dos que já existem e dos podem vir a ser delinea-

dos» (2012: 203). Refere, ainda, que este tipo de liderança, denominada pela autora de peda-

gógica, «deve confundir-se com a liderança transformacional pela dimensão transformadora, 

visionária, comprometida e mais democrática que inclui, deixando de ser percebida como uma 

liderança que se esgota na atividade de supervisionar» (2012: 203). 

Hargreaves e Fink (2007: 130) referem que Leithwood e seus colegas efetuaram pesqui-

sas qualitativas e quantitativas sobre a «natureza e os efeitos da liderança transformacional 

nas escolas» e concluíram que este estilo de liderança contribuiu para mudanças marcantes 

nas suas escolas. Para Bento (2008: 3), o modelo mais desenvolvido de liderança transforma-

cional nas escolas tem sido estudado por Leithwood e seus colegas (1994). Este modelo con-

ceptualiza tal liderança nas seguintes dimensões:  

construção de uma visão para a escola, estabelecer objetivos para a escola, dar estimula-

ção intelectual, oferecer apoio individual, modelar boas práticas e valores organizacio-

nais importantes, demonstrar altas expectativas de performance, criar uma cultura esco-

lar produtiva e desenvolver estruturas que facilitem a participação em decisões da esco-

la. 
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Concluindo, e segundo Costa e Castanheira (2007: 154), este líder transformacional é 

visto como «um gestor de sentido, alguém que define a realidade organizacional através de 

uma visão que reflete a forma como o líder interpreta a missão e os valores nos quais a ação 

organizacional se deverá basear».  

5.2.5. Direção por valores  

A Direção por Valores (DpV) é uma ferramenta que promove, na educação, a flexibili-

dade, a criatividade e o respeito através do diálogo claro e democrático: o líder transforma a 

escola numa organização pedagógica enfatizando as questões da ética e dos valores. 

Trigo e Costa (2008: 571) citam García (2002) que considera que a DpV é um «modo 

avançado de direção estratégica e liderança participativa pós convencional baseado no diálogo 

explícito e democrático sobre os valores partilhados que hão-de gerar e orientar as decisões de 

acção na empresa». 

 Pode verificar-se que atualmente o mundo educacional e o mundo empresarial têm em 

comum, pelo menos aparentemente, uma grande preocupação pela excelência do seu trabalho 

e há defensores da DpV que pensam ser este o caminho mais eficaz e real para a sociedade 

hodierna. 

Na perspetiva de Trigo e Costa (2008: 565), a característica mais evidente da DpV está 

nos ‘valores’, nas ‘pessoas’ e no ‘diálogo’ sobre os valores dessas pessoas. Este pensamento 

encontra-se na linha das mais novas teorias sobre liderança, quer no âmbito organizacional em 

geral, quer no das organizações educativas, em particular. García e Dolan (1997: 5) referem 

que «a verdadeira liderança é, no fundo, um diálogo sobre valores». Dolan et al. (2002: 4) 

consideram a DpV como um «modo avançado de direção estratégica e liderança participativa 

pós-convencional baseado no diálogo explícito e democrático sobre os valores partilhados que 

hão de gerar e orientar as decisões de ação na empresa». Sergiovanni (2004a: 172) realça que, 

apesar de poderem partilhar «com outras organizações requisitos comuns de gestão que asse-

guram o cumprimento de objetivos organizacionais básicos, como competência, estrutura e 

estabilidade», as escolas têm “de dar resposta às realidades políticas singulares que enfren-

tam”. Para o mesmo autor (2004ª: 172), «as escolas necessitam de uma liderança especial 

porque são lugares especiais». Assim, as escolas começam a dar valor ao individual, ao con-

texto social e histórico em que estão inseridos os indivíduos, sobressaindo valores, pessoas e 

diálogos. Porque, segundo o mesmo (2004b: 121), as escolas têm propósitos morais e têm «a 

obrigação pública de cultivar a responsabilidade cívica». 
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A liderança no campo educacional escolar surge como a chave para a melhoria do sis-

tema escolar; e o líder que exerce a sua liderança dentro de um modelo de DpV mostra abertu-

ra ao diálogo, é democrático, sabe partilhar e reconhecer o valor dos indivíduos. Para Sergio-

vanni (2004ª: 156), a tarefa de renovar as culturas das escolas é um processo complexo e difí-

cil e «as mudanças profundas obrigam a uma reconstrução das práticas enraizadas nas paisa-

gens mentais individuais e coletivas». Os líderes escolares têm a obrigação de trabalhar em 

função de um propósito moral, basearem-se em valores, e estarem aptos para transformar a 

escola numa comunidade de aprendizagem dos saberes e do ser pessoa singular e social, isto 

é, para o bem comum. Para o mesmo autor (2004a: 24), a cultura organizacional de escola é «a 

cola normativa que une uma determinada escola. Composta por visões, valores e crenças co-

muns no seu centro, a cultura serve como o norte para a bússola, conduzindo as pessoas numa 

mesma direção». Assim, é urgente estimular atitudes colaborativas entre as várias pessoas que 

constituem as organizações. O líder deverá envolver todos os elementos da comunidade edu-

cativa para os levar a agir em conformidade com intentos comuns a todos, com propósitos 

partilhados. E está convencido o mesmo autor que (2004b: 60) a escola, para funcionar como 

uma comunidade, necessita de ligações baseadas em valores morais: «as ligações morais sur-

gem dos deveres que os professores, pais e alunos aceitam e obrigações que têm uns para com 

os outros e para com o seu trabalho». Servindo-se de Selznick (1957), diz que as organizações 

tornam-se comunidades quando são «instiladas de valores» (2004b: 89). As obrigações resul-

tam de compromissos comuns a valores e crenças partilhadas. Nas escolas, o modo de influ-

ência entre líderes e seguidores compreende também papéis ligados a obrigações morais, isto 

é, existe dentro das organizações escolares uma voz moral que se eleva. Para Lennick e Kiel 

(2009: 173), a característica essencial de uma organização moralmente inteligente implica 

esta possuir uma «cultura permeada por valores dignos de defesa e cujos membros têm uma 

conduta alinhada com esses valores». Faz toda a diferença na liderança das organizações es-

colares a existência desta voz moral, pois possibilita pensar a liderança como o desenvolvi-

mento de um grupo de indivíduos que têm objetivos comuns válidos, em detrimento da gestão 

burocrática. Assim, todas as pessoas pertencentes à comunidade educativa estão ligadas entre 

si pois têm compromissos partilhados e o Diretor e outros membros de órgãos administrativos 

têm responsabilidades especiais quanto às ideias, aos valores e aos compromissos da comuni-

dade. Na perspetiva destes autores, estas ligações morais não deverão ser forçadas pelo Dire-

tor: todos os indivíduos deverão ser levados a assumir as suas responsabilidades por vontade 

própria, isto é, livremente; e esta vontade pode ser regulada através de um diálogo claro e 

democrático. 
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Sergiovanni (2004b: 37) refere-se à escola como uma organização mas com uma índole 

especial, e considera que a sua liderança deverá ser diferente da liderança no contexto empre-

sarial. Na escola, deve valorizar-se a comunidade e os indivíduos, salientando a missão for-

mativa da escola e não a produtiva de objetos:  

Para que as escolas funcionem bem, precisamos de teorias de liderança que reconheçam 

a capacidade que os pais, professores, membros dos órgãos administrativos e alunos têm 

de sacrificar as suas necessidades90 em nome de causas em que acreditem. Precisamos 

de teorias de liderança que reconheçam que os pais, professores, membros dos órgãos 

administrativos e alunos têm mais capacidade de tomar decisões baseadas em valores do 

que em decisões individuais.  

Reportando-se aos Diretores, Sergiovanni (2004b: 120) refere que estes «têm uma responsabi-

lidade especial de partilhar a sua visão do que a escola se pode tornar ao estabelecer uma lide-

rança baseada em ideias»; e que a liderança escolar deve estar direcionada para «o estabele-

cimento de ligações morais mútuas entre pais, professores e alunos, bem como às suas res-

ponsabilidades de acordo com a definição dada pelos seus propósitos partilhados». E diz tam-

bém (2004b: 60) que a liderança baseada na autoridade moral apoia-se em ideias, valores e 

compromissos. Nesta liderança escolar, que Sergiovanni (2004b: 37) denomina como ‘lide-

rança moral’, é dado um grande relevo ao papel das ‘pessoas’, da ‘comunidade’ e dos ‘valo-

res’, pois 

em vez de agir de forma calculista e individual, baseados no seu interesse próprio, de-

vemos reconhecer que as pessoas reagem a normas, valores e crenças que definem a 

qualidade de vida conjunta do grupo que lhes dá significado e importância.  

 

Seguindo o mesmo autor (2004a: 173), ele acentua que  

esta liderança é moral pois sublinha a junção de várias pessoas em torno de uma causa 

comum tornando a escola numa comunidade formalmente vinculativa. As comunidades 

vinculativas possuem ideias, princípios e finalidades partilhadas que criam uma poderosa 

fonte de autoridade para a prática da liderança. Neste tipo de comunidades formalmente 

vinculativas a finalidade da liderança é criar um seguidismo partilhado. Os líderes destas 

comunidades funcionam como seguidores principais. 

Para os autores Lennick e Kiel (2009: 53), 

as grandes pessoas – e os grandes líderes – partilham valores morais. Acreditam na ho-

nestidade e em serem responsáveis por si próprias e pelos outros. Revelam compaixão 

pelos outros seres humanos e sabem como perdoar os outros e, sobretudo, a si mesmas.  

E afirmam também (2009: 56) que «tal como qualquer outra capacidade humana, a moralida-

de é a combinação da nossa biologia (a nossa natureza) e as nossas experiências (a nossa edu-

                                                           
90 Seria mais correto falar de ‘interesses’, dado que a necessidade pode representar um bem da pessoa e este só 

em raras circunstâncias poderá ser sacrificado ao bem comum – e nunca ao ‘interesse’ comum (N.A.). 
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cação)»; e os mesmos (2009: 70) referem que os líderes devem seguir a sua ‘bússola moral’ 

que «consiste em princípios, valores e convicções que orientam as nossas ações e paixões». 

Para estes autores, grandes líderes não abdicam dos seus valores morais nem da sua ética em 

troca do lucro ou da importância pessoal. Há um compromisso do líder moral para com os 

seus subordinados, dedicando-se a cada um deles pessoalmente, difundindo a sua energia po-

sitiva, coerência e inspirando-os para darem o seu melhor. E mais: afirmam que «quando as 

pessoas trabalham numa organização que opera com base num conjunto de princípios que se 

assemelham aos seus, sentem-se naturalmente inclinados a canalizar para o trabalho os seus 

melhores esforços» (2009: 191). 

Porque vivemos numa sociedade do conhecimento, Fullan (2003: 57) refere que as es-

colas precisam de «fortalecer as suas qualidades intelectuais à medida que aprofundam o seu 

objetivo moral». Numa cultura e num mundo em permanente mudança, Trigo e Costa (2008: 

567) referem que Fullan (2003: 23-121), ao refletir sobre as questões da liderança das escolas, 

se aproxima das perspetivas de Sergiovanni, quando refere o ‘objetivo moral’ e as “relações” 

que fazem parte das cinco componentes da estrutura conceptual da mudança: o objetivo mo-

ral; compreender a mudança; a construção de relações; a construção, partilha, criação e gestão 

de conhecimento; e a criação de coerência. Para Fullan (2003:15), ter um objetivo moral «sig-

nifica agir com o intuito de provocar uma diferença positiva na vida dos funcionários, clientes 

e sociedade como um todo»; e  

se o objetivo moral é a primeira tarefa, então as relações são a segunda, dado que sem 

elas não vamos a lado nenhum. No passado se perguntássemos a alguém dentro de uma 

empresa de sucesso o que tinha provocado o êxito, a resposta seria “as pessoas”. Mas is-

so só é parcialmente verdadeiro: na verdade, são as relações que fazem a diferença 

(2003: 57). 

 

Deste modo se conseguirá melhorar a escola. É essa a ideia que aparece de forma bem clara 

em Bolívar (2003: 256), que dá relevo à função das “pessoas” e refere uma liderança que se 

move num “plano moral”: 

Entendemos a liderança como uma forma especial de influência tendente a levar os ou-

tros a mudarem voluntariamente as suas preferências (ações, pressupostos, convicções), 

em função de tarefas e projetos comuns. Mediante um conjunto de atividades e projetos, 

a liderança estimula a partilha de informação, a obtenção dos recursos necessários, a 

clarificação de expectativas, faz com que as pessoas se sintam membros de uma equipa, 

ajuda a identificar e a resolver problemas. Para que este exercício de liderança produza 

efeito costuma movimentar-se de preferência num plano moral: convicções e ideais me-

diante meios simbólicos e de compromisso com a tarefa educativa. 
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No mesmo sentido, Kouzes e Posner (2009: 72) referem que, para que se possa encon-

trar a voz moral dos líderes é necessário explorar a sua interioridade indo «até àqueles lugares 

no nosso coração e alma onde se enterram os tesouros, para poder examiná-los cuidadosamen-

te e um dia os pôr em exposição»; e defendem que «a clareza dos valores pessoais representa 

uma diferença significativa no comportamento do trabalho» e «uma maior concentração de 

atenção nas coisas que realmente importam» (p.77). 

Quanto ao potencial para aplicação à organização escolar, Trigo e Costa (2008: 578-

579), referem que a DpV se foca nos valores, sendo a missão da escola «educar para uma ci-

dadania com valores, de reconhecimento e de respeito pela dignidade de todos os seres huma-

nos», tendo lugar a «solidariedade e educação para a justiça, desenvolvendo o sentido de res-

ponsabilidade pela transformação das estruturas de injustiça no nosso mundo», o que só pode 

acontecer se esses mesmos valores forem estimulados, desenvolvidos e consolidados em con-

texto escolar. A liderança como um diálogo sobre valores é benéfica para a escola, pois esta é 

um lugar de relações constantes entre pessoas, onde se desempenham muitas lideranças, aos 

mais diversos níveis; e particularmente no espaço sala de aula, auxiliaria esse diálogo amplo, 

democrático, baseado em valores partilhados e no «reconhecimento do valor supremo da pes-

soa91», por mais difícil que esta seja de compreender e de integrar. A direção por valores per-

mite o incremento de uma cultura organizacional baseada na «visão, missão e valores parti-

lhados», a «construção de verdadeiras comunidades educativas, cimentadas por laços de res-

peito, consideração, mesmo de afetividade e, necessariamente, pela construção partilhada de 

objetivos comuns», adequando valores para «ordenar, de forma livre, criativa e flexível o ca-

os», isto é, a permanente instabilidade e mudança pela mudança. Os educadores, através das 

suas convicções e exemplo, são referenciais de valores, que colaboram para ordenar esse caos 

e possibilitam às crianças e jovens encontrarem caminhos para um «crescimento harmonioso 

e equilibrado», obtendo-se assim um grande contributo para que todas as escolas e professores 

favoreçam o «desenvolvimento pessoal dos seus alunos».  

Os autores Trigo e Costa (2008: 579) afirmam ainda:  

… acreditamos que uma liderança que se inspire em valores, comunique e ‘dirija’ atra-

vés de valores – que seja capaz de mobilizar os membros da comunidade para um diálo-

go em torno de valores, desenvolvendo a partir daí uma cultura própria, o seu próprio 

valor e o valor em todos os membros, que os leve, inclusive, a voltarem-se para os ou-

tros e a serem ‘ativos’ na construção de uma sociedade e de um mundo melhores – será 

verdadeiramente facilitadora e inspiradora das mudanças necessárias ao aumento da 

qualidade e eficácia das instituições educativas. 

                                                           
91 Deve entender-se aqui a pessoa na sua singularidade, mas não no seu individualismo: o valor da pessoa não é 

absoluto com exclusão dos outros. 
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Verifica-se assim que a DpV promove, na educação, a flexibilidade, a criatividade, o 

respeito e, acima de tudo, um ambiente onde todos os envolvidos têm liberdade para a cons-

trução partilhada de objetivos comuns. O diálogo torna-se uma marca essencial da gestão e a 

resolução de problemas é potenciada, pois o líder transforma a escola numa organização pe-

dagógica enfatizando as questões da ética e dos valores.  

5.3. Estilos de liderança. 

 

Nas escolas, ambiciona-se que o estilo de liderança usado seja transformador, isto é, ca-

paz de transformá-las em comunidades de aprendizagem, permitindo a sua melhoria e o seu 

progresso. O estilo de liderança relaciona-se com a conceção que o líder apresenta quanto ao 

seu papel para a manutenção ou alteração de um paradigma de escola. Esse paradigma reflete-

se na relação com os liderados, condicionando a eficiência do grupo, pois só um estilo de lide-

rança adequado ao indivíduo/grupo garantirá a otimização dos resultados almejados. A perce-

ção do estilo de liderança possibilita-nos apreender a tipologia de cada líder e a maneira como 

este usa o poder dentro do grupo.  

Num estudo efetuado, Castanheira e Costa (2007: 150) chegaram à conclusão que «os 

comportamentos de liderança mais frequentemente observados nos noventa e cinco presiden-

tes dos conselhos executivos estudados são uma mistura de comportamentos de liderança 

transformacional e transacional». Costa (2000: 28), nomeando vários estudos realizados, diz 

que, a nível das organizações escolares, dá-se mais importância a uma liderança «participati-

va, colaborativa, emancipadora, de interpretação crítica da realidade» em prejuízo das «visões 

mecanicistas, hierárquicas, tecnocráticas e instrumentais da liderança». O autor destaca que 

nas escolas com maior êxito as lideranças dão primazia às questões educativas e pedagógicas, 

dando menos relevo aos aspetos administrativos ou de gestão financeira. 

Com a introdução da teoria da ‘Inteligência Emocional’, Goleman et al. (2002: 9) de-

fendem que «a tarefa essencial da liderança é de natureza emocional», relacionando-se com a 

sua capacidade para potenciar «sentimentos positivos nas pessoas que são lideradas». Os 

mesmos referem que investigações indicam «o poder da liderança emocionalmente inteligente 

para inspirar a paixão e o entusiasmo e para manter as pessoas motivadas e comprometidas 

com o que estão a fazer» (p: 10). Para os autores (2002: 10), a inteligência emocional signifi-

ca «. . . ser inteligente sobre as emoções», ou seja, a capacidade para conciliar emoções e ra-

zão, o que lhe permite atuar de forma adulta e autocontrolada. Por isso,    
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mesmo que façam corretamente todas as outras coisas, se os líderes falharem na tarefa 

fundamental de encaminhar as emoções na direção certa, nada do que fizerem funciona-

rá bem, ou, pelo, menos, não funcionará tão bem como podia ou como devia (p: 23). 

Rego e Cunha (2011: 219) referem que a inteligência emocional inclui um conjunto de capa-

cidades como: 

compreender corretamente as emoções próprias e as das outras pessoas; 

manter cabeça fria em momentos emocionalmente tensos; 

mostrar empatia, ou seja, a capacidade de se colocar na pele dos interlocutores para me-

lhor os conhecer, compreender e gerir/controlar. 

 

Por seu lado, Goleman et al. (2002: 25) consideram que «o papel emocional do líder é 

primal – isto é, vem em primeiro lugar – em dois sentidos. É o primeiro ato da liderança e, ao 

mesmo tempo, é o mais importante». Assim, uma das tarefas essenciais do líder é orientar as 

emoções na direção certa, tornando-se «guias emocionais dos grupos» (p: 25). Referem ainda 

que os líderes que possuem um vasto leque de aptidões de inteligência emocional «são nor-

malmente líderes mais competentes, porque têm a flexibilidade que é necessária para lidar 

com as variadas situações que se colocam a quem dirige uma empresa» (p: 106). E propõem 

seis estilos de liderança, dos quais quatro são estilos ‘ressonantes’, geradores de melhores 

desempenhos, e que são: o estilo visionário, o estilo conselheiro, o estilo relacional e o estilo 

democrático (2002: 76-77). Criar ressonância significa estar em sintonia com os sentimentos 

dos colaboradores, trilhar um percurso emocionalmente positivo, reger-se por valores, e esti-

mular os valores; e o valor dos que o circundam é a função primal de todos os líderes. Os ou-

tros dois estilos – ‘dissonantes’ –  são o estilo pressionador e o estilo dirigista que também 

podem ser utilizados, mas em situações muito específicas e com os devidos cuidados.  

O estilo visionário canaliza a energia e disposição dos indivíduos para visões e sonhos 

partilhados, isto é, o líder mobiliza as pessoas em torno de uma visão e explica como nela se 

inserem, permitindo a inovação, a experimentação e o assumir de riscos calculados, gerando 

um ambiente positivo. É um estilo apropriado quando acontecem mudanças que necessitem 

de uma nova visão, ou orientação clara. É um estilo de liderança que inspira, gera empatia e 

ressonância e adequa-se quando mudanças careçam de uma nova visão ou se exija uma mu-

dança radical da forma de pensar e agir. Este estilo é o ‘mais eficaz’ (p:80) e «todos os líderes 

fariam bem em recorrer ao estilo visionário, sempre que possível» (p: 81). 

O estilo conselheiro relaciona os desejos dos indivíduos com os objetivos das organiza-

ções, tendo também efeitos muito positivos quando é necessário ajudar alguém a ser mais 

eficiente, melhorando assim as suas capacidades e o clima da organização. É um estilo de 

liderança que ouve, apoia os indivíduos a reconhecer as suas forças e fraquezas, aconselha, 
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encoraja e delega poderes. Este estilo tem efeito positivo devido à empatia e à relação que o 

líder estabelece com as pessoas, é adequado se se quiser ajudar funcionários competentes e 

motivados a melhorar o seu desempenho, fazendo a ligação das ambições do indivíduo aos 

objetivos da organização (Goleman et al., 2002: 82-85). 

 O estilo relacional cria harmonia, melhorando e reforçando o relacionamento entre as 

pessoas, sendo adequado para ‘levantar o moral’, a resolução de conflitos num grupo e é pro-

piciador de motivação nos períodos difíceis, de stress, ou conturbados. Neste estilo, os líderes 

preocupam-se mais com as pessoas e dão menos importância às tarefas e aos objetivos, crian-

do assim ressonância de interesses, que se repercutem na maior adesão às tarefas que são con-

fiadas aos diversos membros (Goleman et al., 2002: 85-88). 

O estilo democrático é relevante em situações em que «o líder não está seguro sobre o 

caminho a seguir» ou então quando tem uma visão definida mas carece de ideias novas sobre 

como realizar essa visão (Goleman et al., 2002: 90). O estilo democrático carateriza-se por o 

líder ser um excelente ouvinte, colaborador, trabalhar para a equipa, valorizar o contributo de 

cada um e obter o empenho das pessoas através da participação. É adequado quando a inten-

ção é obter a adesão ou o acordo das partes envolvidas, sobretudo numa tarefa cuja complexi-

dade e extensão são grandes (p: 91). 

O estilo pressionador pode ser utilizado quando o líder deseja obter resultados compli-

cados mas estimulantes, colocando a exigência de elevados padrões de desempenho às pesso-

as. Embora correndo o risco de provocar ansiedade, pode, contudo, levar um grupo habilitado 

a produzir resultados de elevada qualidade. Normalmente estes líderes sofrem de falta de em-

patia, carecem da cooperação da equipa, parecem  impacientes, obcecados por números, estão 

centrados nos objetivos a atingir e não nos indivíduos, não delineiam um rumo claro, obrigan-

do quase as pessoas a adivinhar o que pretendem. Assim, os líderes que fazem uso deste esti-

lo, de forma isolada ou incorreta, «têm não só falta de visão, como também falta de capacida-

de para gerar ressonância» (Goleman et al., 2002: 97).  

O estilo dirigista poderá ser útil em situações de crise e utilizado com subordinados di-

fíceis de motivação ou sem iniciativa. O líder é controlador, autoritário, isto é, exige obediên-

cia imediata às ordens, sem quaisquer explicações e recorre às ameaças se não for obedecido e 

cria a discordância. Pode impedir a motivação, a inovação, o talento, a experimentação e o 

assumir riscos calculados, gerando um ambiente de tensão. «De todos os estilos de liderança 

este é o que se revela como menos eficaz num maior número de situações» (Goleman et al., 

2002: 99). No entanto, numa situação de emergência, em que é preciso dar início a uma mu-

dança, ou com funcionários complicados, pode criar ressonância, ao aliviar receios e combater 
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o pânico, ao transmitir uma direção clara, sendo por isso um estilo de liderança eficaz perante 

uma situação ou problema concretos e algo imprevistos (p: 100).  

Para os autores que estamos a seguir (2002: 110), o estilo pressionador e o estilo dirigis-

ta não deverão ser usados separadamente ou de forma incorreta, pois podem ser causadores de 

dissonância, diminuindo os sentimentos positivos. A utilização de cada estilo baseia-se em 

aptidões de liderança própria e os melhores líderes usam, para além dos estilos ressonantes, os 

estilos dissonantes, isto é, recorrem também ao estilo pressionador e utilizam os aspetos posi-

tivos do estilo dirigista, quando necessário. Os líderes mais capazes devem adequar o seu mo-

delo de liderança ao contexto em que estão inseridos, e muitas vezes, na procura de melhores 

resultados atuam de acordo com estes estilos e alternando com flexibilidade e agilidade. Os 

autores (2002: 267) referem que  

os líderes ressonantes sabem quando devem ser colaborativos e quando devem ser visi-

onários, quando devem ouvir e quando devem dar ordens. São líderes com perspicácia 

para ver o que é verdadeiramente importante e para definir uma missão que reflita os 

valores de quem dirige a organização. São líderes que cuidam naturalmente das rela-

ções, que fazem vir à superfície as questões latentes e que criam sinergias humanas em 

grupos harmónicos. Suscitam relações de lealdade, porque se preocupam com a carreira 

dos seus subordinados e estimulam as pessoas a dar o melhor de si próprias na prosse-

cução de uma missão que apela a valores compartilhados. 

 

No Reino Unido, o governo encomendou um estudo sobre estilos de liderança em quarenta e 

duas escolas. Chegou-se à conclusão que esses estilos «tinham grande influência sobre os 

resultados escolares»: 

Verificou-se que, em 69% das escolas com melhores resultados, os diretores recorriam a 

pelo menos quatro estilos de liderança com ressonância, utilizando um ou outro con-

forme fosse necessário. E nas piores escolas, o diretor utilizava apenas um ou dois esti-

los de liderança – normalmente, liderança de tipo dissonante. A relação subjacente era o 

clima da organização: o clima reinante entre o corpo docente era mais positivo quando 

os diretores eram flexíveis na utilização dos vários estilos de liderança – quando tinham 

capacidade para falar a sós com um professor, ou para definir metas mobilizadoras para 

o grupo no seu conjunto, ou para se limitar a escutar, conforme fosse necessário. Nos 

casos em que o diretor era rígido e utilizava apenas um estilo – não saía do tipo dirigista 

–, os professores estavam desmoralizados (Goleman, 2002:107-108). 

Bush e Glover (2003: 11-22), adotando a terminologia de Leithwood et al. (1999), apre-

sentam uma proposta de estilos de liderança ligados à gestão e administração educacional e 

acrescentam mais dois estilos (liderança pós-moderna e liderança interpessoal) aos de Lei-

thwood et al., (1999). Os resumos seguintes apontam para diversos outros autores, cujos tex-

tos são transcritos de Bush e Glover.  
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Liderança instrucional (pedagógica): os líderes que empregam este estilo dominam as 

competências científicas e pedagógicas, focalizam a sua atenção no ensino e na aprendizagem 

dos alunos e na maneira como os docentes ensinam. A ênfase da liderança é colocada mais no 

resultado do que no processo. Gostam de ser auxiliados nas suas funções pelos professores. 

Eis algumas palavras dos autores: 

Liderança instrucional. . . Geralmente assume que o foco crítico para a atenção dos líde-

res é o comportamento dos professores quando eles se envolvem em atividades que afe-

tam diretamente o crescimento dos alunos (Bush e Glover, 2003: 11) 

Liderança transformacional: os líderes privilegiam as pessoas, os valores e os senti-

mentos e valem-se do carisma e da inspiração para promover visões partilhadas e homogéneas 

com o objetivo de obter o compromisso dos professores para tornarem em realidade a visão 

que têm para a escola. A ênfase da liderança é colocada muito mais no processo do que nos 

resultados:  

A liderança transacional é a liderança em que os relacionamentos com os professores 

são baseados em uma troca por algum recurso valioso. Para o professor, a interação en-

tre administradores e professores é geralmente episódica, de curta duração e limitada  a 

pequenas interações. A liderança transformacional é mais potente e complexa e ocorre 

quando um ou mais professores se envolvem com os outros de tal maneira que os admi-

nistradores e os professores se elevam uns aos outros a níveis mais elevados de com-

promisso e dedicação, motivação e moralidade. Através do processo de transformação, 

os motivos do líder e do seguidor fundem-se (Bush e Glover, 2003: 13) 

Liderança moral: tem como referência a ética, os valores e as crenças do líder. O líder 

moral é um líder que se preocupa com os interesses, necessidades e bem estar das pessoas. 

Aproxima-se do modelo transformacional, mas salienta a importância de um propósito moral 

para a escola. A liderança moral fornece à escola um claro senso de propósito. Sergiovanni 

(1984: 10) diz que «excelentes escolas têm zonas centrais compostas de valores e crenças que 

assumem características sagradas ou culturais». E continua: «a liderança moral pressupõe que 

o foco crítico da liderança deve estar nos valores e na ética dos próprios líderes. Autoridade e 

influência devem ser derivadas de conceções defensáveis do que é certo ou bom» (Bush e 

Glover, 2003: 15). 

Liderança participativa: relaciona-se com o modo de tomada de decisões e preocupa-

se principalmente com o processo de tomada de decisão, promovendo a partilha da tomada de 

decisão, envolvendo nomeadamente os professores. Aqui está implícita a ligação entre a no-

ção de liderança distribuída e os valores da participação e da democracia. O processo de me-

lhoria da escola envolve o compromisso e a participação de todos. «Liderança participativa. . . 
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pressupõe que os processos de tomada de decisão do grupo devem ser o foco central do gru-

po» – dizem Leithwood et al. (1999: 12). Os mesmos autores referem ainda:  

Trata-se de um modelo normativo que se baseia em três critérios: a participação aumenta-

rá a eficácia escolar; a participação é justificada por princípios democráticos, no contexto 

da gestão baseada no local; a liderança está potencialmente disponível para qualquer inte-

ressado legítimo (Bush e Glover, 2003: 17). 

Liderança gerencial (transacional): é semelhante ao modelo formal de gestão, desta-

cando os processos de gestão, dando realce às funções, tarefas e comportamentos dos líderes. 

Estes líderes deverão ser competentes para gerir corretamente os recursos da organização de 

forma empreendedora e competitiva para que esta consiga atingir as suas metas, assegurando 

a sobrevivência da organização e, se possível, o êxito financeiro: 

A liderança gerencial assume que o foco dos líderes deve ser sobre funções, tarefas e 

comportamentos e que, se essas funções forem executadas com competência, o trabalho 

de outros na organização será facilitado. A maioria das abordagens de liderança geren-

cial também pressupõe que o comportamento dos membros da organização é em grande 

parte racional. Autoridade e influência são atribuídas a cargos formais em proporção ao 

status desses cargos na hierarquia organizacional (Bush e Glover, 2003: 19). 

 

Liderança pós-moderna: dá relevo à importância de se atender à diversidade de inter-

pretações que os factos podem suscitar: não há uma realidade objetiva mas sim uma multipli-

cidade de experiências vividas pelos líderes e pelos docentes. Este modelo dá realce à impor-

tância do indivíduo. Keough e Tobin (2001) proporcionam uma definição como ponto de par-

tida para ligar a liderança pós-moderna à política educacional: «a cultura pós-moderna atual 

celebra a multiplicidade de verdades subjetivas definidas pela experiência e se revela na perda 

da autoridade absoluta» (cit. Bush e Glover, 2003: 20). Esta proposta não diferirá na prática 

da liderança laissez-faire. 

Liderança interpessoal: realça a importância das relações interpessoais dos líderes 

com os professores, com a comunidade escolar e com o meio onde a escola está inserida. As-

sim, os líderes devem ser dotados de competências interpessoais permitindo desse modo tra-

balhar eficazmente; e adotam uma abordagem colaborativa que tem uma dimensão moral. Eis 

a convicção de West-Burnham (2001), também citado por Bush e Glover (2003: 21): «A inte-

ligência interpessoal é o intervalo (gama) autêntico de comportamentos intuitivos derivados 

da autoconsciência sofisticada, que facilita o envolvimento efetivo com os outros».  

Tuohy e Coghlan (1997) pensam de modo semelhante: 
 

Grande parte do dia dos professores é retomado com uma intensidade de relacionamen-

tos. Compreender a natureza mutável das relações com os jovens estudantes, o contexto 

em mudança das suas vidas e desenvolver respostas apropriadas e eficazes tanto às suas 
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necessidades pessoais quanto às académicas requer uma reflexão e um ajuste constan-

tes. (Bush e Glover, 2003: 21) 

 

Liderança contingencial: centra-se na forma como os líderes dão resposta às circuns-

tâncias e problemas que enfrentam. Os líderes devem usar o estilo adequado ao contexto em 

que as escolas estão inseridas, isto é, às circunstâncias ou aos problemas que enfrentam. É um 

estilo de liderança que prioriza centrar-se nas qualidades fixas e universais – “the one best 

Way”, assim como nos fatores situacionais e contextuais – “it all depends”. Este estilo de li-

derança é assim caracterizado por Leithwood et al.: 

Esta abordagem pressupõe que o que é importante é como os líderes respondem às cir-

cunstâncias ou problemas organizacionais exclusivos. . . Há grandes variações nos con-

textos de liderança  que, para serem eficazes, exigem respostas de liderança diferentes. . 

. Indivíduos detentores de liderança, sobretudo aqueles em posições formais de autori-

dade, são capazes de dominar um grande repertório de práticas de liderança. A sua in-

fluência dependerá, em grande medida, de tal domínio (Bush e Glover, 2003: 21-22). 

Sergiovanni (2006: 6-11) identifica, no âmbito da liderança escolar, cinco “forças” ou 

‘estilos de liderança’: 

Líder técnico (o diretor como ‘engenheiro’ de gestão): tem como objetivo assegurar a 

eficácia escolar ao coordenar os serviços, elaborar a planificação das tarefas, organizar e dis-

tribuir a carga horária letiva, dedicando muito tempo à área administrativa. 

Líder humano (o diretor como ‘engenheiro’ de relações humanas): dá importância 

primordial ao bom relacionamento interpessoal, promovendo a cooperação, a motivação e o 

desenvolvimento profissional entre os atores educativos. Aposta na tomada de decisões parti-

lhadas ao promover a criação duma moral de escola. 

Líder educativo (o diretor como profissional de educação): é uma liderança que está 

relacionada com os aspetos educativos ao diagnosticar problemas do âmbito escolar; apoiar e 

orientar professores; promover a supervisão educativa, a avaliação e a formação de professo-

res; e preocupar-se com valorização, enriquecimento e desenvolvimento do currículo.  

Líder simbólico (o diretor como “chefe”): a ‘visão’, um aspeto indispensável para es-

te estilo de liderança, enquanto capacidade de criar e comunicar a imagem desejável de ações 

que conduzam ao compromisso entre os atores organizacionais. Assume que é o “chefe” e 

prioriza os interesses educativos face aos demais interesses definindo por grau de importância 

os objetivos e metas, e adequando comportamentos. 

 Líder cultural (o diretor como líder “espiritual”): este líder define a escola como 

uma entidade com uma cultura própria possibilitando a vinculação e a crença de todos os 

membros da comunidade educativa no trabalho desenvolvido pela escola. Assim, ele define, 
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reforça, coordena as crenças, valores e raízes culturais que tornam a escola dotada de identi-

dade singular. Em 2004, Sergiovanni (2004b: 181) acrescenta um outro estilo chamado “Líder 

Parteira” – «aquele que sabe dar poder e deixar que os outros possam agir juntos em prol de 

um bem comum». Neste contexto, Sergiovanni (2004b: 181) cita Argyris (1970), que refere 

que o líder parteira dá poder e permite a sua partilha «gerando informação válida e útil, fazen-

do com que as pessoas façam escolhas livres e informadas com base nessa informação e ge-

rando os compromissos internos necessários para fazer essas escolhas». Cunha e Rego (2005: 

244) falam do estilo coach, que é uma espécie de parteiro cuja função é «ajudar o colaborador 

a gerar o seu potencial». O coach, 

mais do que ensinar ensina a aprender. Coloca-se ao serviço, não controla. Deteta opor-

tunidades de aprendizagem e auxilia o colaborador a aproveitá-las.  Faculta ao colabo-

rador as pistas que lhe permitem superar-se a si próprio. Inspira confiança. Reconhece a 

autonomia do colaborador e empenha-se no seu desenvolvimento e nas melhorias contí-

nuas. É honesto, franco e sincero na relação. 

Encontramos, portanto, uma grande diversidade de caracterizações de lideranças, ora 

centradas mais na pessoa do líder, ora nos processos seguidos, ora nos objetivos a perseguir, 

ora mesmo na importância dada aos liderados no tocante ao seu bem estar ou realização pes-

soal e profissional. E é esta dimensão que nos interessa destacar e também comentar. Destacar 

porque os tipos e os estilos de liderança são suportados, direta ou indiretamente, por uma con-

ceção ética ou antropológica que o líder tem quanto ao seu papel ou ao valor dos liderados. 

Mas a esta observação deve acrescentar-se um comentário. E ele tem a ver com o dilema que 

se pode colocar entre atitudes mais ‘autoritárias’ do líder e a hipótese de os objetivos não se-

rem alcançados ou mesmo o clima escolar ser frustrante para os que pretendem encarar a sua 

função com exigência e qualidade, isto é, profissionalismo. Respeitar os liderados implica um 

sentido de aperfeiçoamento do líder que ‘contagie’ os liderados e os faça sentirem-se bem na 

tarefa que desempenham e com vontade de melhorar. 

Para Estanqueiro (2010: 78), no contexto de sala de aula o professor é o líder formal do 

grupo e a sua capacidade de liderança depende muito das qualidades pessoais e do estilo de 

comportamentos adotados com os alunos. O autor (2010: 78-79) menciona dois estilos de 

liderança de professores: o diretivo e o participativo ou democrático. No estilo diretivo, o pro-

fessor «centraliza a comunicação. Toma decisões sozinho, mas dispõe-se a explicar à turma, 

para motivar os alunos». No estilo participativo, o professor «descentraliza a comunicação. 

Solicita a participação dos alunos na tomada de decisões. Dá autonomia na realização de tare-

fas, apoiando os alunos, sempre que necessário». Refere ainda que «o professor eficaz adota 

um estilo de liderança mais diretivo ou mais participativo, tendo em conta os alunos e as cir-
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cunstâncias» (p:.80); e que deve «haver um equilíbrio entre o controlo e a liberdade, a razão e 

a emoção, a distância e a proximidade, a firmeza e o afeto» (p: 81).  

Barros de Oliveira (2007: 27-29) menciona os autores White e Lippit (1960), Anderson 

et al. (1946), Flanders (1967) e Bennett (1976) no estudo de estilos de liderança aplicáveis 

aos professores.  

No seguimento dos estudos de Kurt Lewin, as investigações de White e Lippit (1960) 

incidiram sobre três estilos de liderança: líder autoritário (autocrático), em que o professor «só 

ele marca os objetivos e métodos de trabalho e aplica reforços (elogio ou castigo) a seu belo 

prazer»; líder democrático, em que o professor tem um «compromisso com os alunos na mar-

cação dos objetivos e dos métodos de trabalho; e usa reforços adequados aos alunos (deixar 

falar os factos); e o líder ‘deixa correr’ (não-intervencionista), em que o professor «não marca 

objetivos nem métodos; [e onde há] ausência de reforços». Anderson et al. (1946) identificam 

dois tipos de professor: o professor dominador, que é semelhante ao autoritário e o professor 

integrador, que se assemelha ao professor democrático. Flanders (1967) menciona dois estilos 

de liderança de professores: o direto, em que o professor «expõe ‘ex catedra’, dá ordens, ape-

la à autoridade – equivalente a autoritário ou dominador» – e o indireto, em que o professor 

«aceita os sentimentos dos alunos, elogia e estimula a sua atividade, aceita as suas ideias, faz 

perguntas – equivalente ao estilo democrático ou integrador». Os estudos de Bennett (1976) 

identificam doze estilos de ensino, que vão da máxima ‘liberalidade’ até à máxima ‘autorida-

de’ (tradicionalidade). Observa-se um predomínio de «estilos mistos, e a tendência para o 

estilo tradicional ou ‘musculado’ que, em geral, obteria melhores resultados escolares». 

5.4. As ‘virtudes’ do líder 

Neste subtítulo estão pressupostas as referências anteriores ao tema das ‘virtudes’, quer 

na perspetiva mais ampla do seu conceito histórico, quer na perspetiva mais formativa da sua 

aplicação pedagógica. E nesta última perspetiva tem de considerar-se um sentido amplo de 

pedagogia, isto é, de fator de orientação e desenvolvimento humano para o que interessa ou 

tem valor positivo – e que traduz e serve de meio para ser atingido um ideal antropológico 

que em cada época, ou mesmo na história, se considera o mais valioso possível. 

Pela sua responsabilidade de condutores de educadores – no caso dos líderes de topo – 

ou de educadores ‘profissionais’ – no caso dos ‘simples’ professores –, os líderes escolares 

assumem um papel de relevo na formação humana e daí que os seus traços marcantes do cará-
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ter humano92 devam ter um especial relevo, independentemente das virtudes serem a tradução 

prática da dimensão moral e constitutiva de qualquer ser humano. Esta especificidade das 

‘virtudes’ do líder escolar93 merece algumas reflexões também específicas, para além das ca-

racterísticas ou atributos que os vários autores referidos – e muitos outros possíveis – enunci-

am. Antes de mais – e isso é reconhecido por todos os que se referem ao tema da liderança, 

mesmo no ambiente não escolar –, o líder escolar não pode ancorar-se no poder, embora pos-

suindo-o, mas na autoridade. Isto é, o uso do poder sem autoridade é contraproducente não só 

nos professores mas também nos alunos e repercute-se negativamente nas tarefas que uns e 

outros devem desempenhar e nos objetivos que devem perseguir. Como em todo o processo 

educativo, o que é mal feito tem repercussões imediatas, ao contrário das boas atitudes, que 

serão duradouras como os efeitos das más, mas que precisam de ser interiorizadas num pro-

cesso que é lento. 

Por outro lado, a autoridade assenta muito na exemplaridade. Ora, a coerência ou a vir-

tude como equilíbrio e temperança exigidas não surgem por espontaneidade da função assu-

mida, mas por uma marca de caráter, tantas vezes arduamente trabalhada. Nessa exemplarida-

de está a primazia dada ao bem comum e ao respeito pelos liderados. A junção destas duas 

vertentes exige ainda que os liderados as percecionem no líder de modo a que sintam não só 

que não há discriminação, mas também que as ‘imposições’ do líder se orientam para benefí-

cio deles, apesar do esforço ou desagradável exigidos no imediato. 

Outra especificidade da liderança escolar está na necessidade de preparação para o im-

previsto. Este imprevisto situa-se num campo mais pragmático e noutro mais sociológico e 

axiológico. No campo mais pragmático, todos os líderes escolares (desde o diretor ao docen-

te) não têm controlo sobre a seleção dos ‘clientes’ que vão liderar. Daí que a sua preparação 

não possa consistir na simples preparação científica, didática ou metodológica, mas numa 

visão humanista aplicada com bom senso, retidão e bem querer. Mas o imprevisto está ainda 

num patamar superior: por um lado, tanto os alunos ou docentes muito fracos como os muito 

                                                           
92 A virtus é a caraterística do vis, viris, ou seja, a força do homem – como indicam os dicionários. A etimologia 

romana refere-se a qualidades do homem e não da mulher porque culturalmente era ao homem que competia 

ter a virtude (e as diversas virtudes) que devia incutir na família. Vis, como forma verbal, significa ‘queres’ – 

donde a necessidade da vontade para se conseguir a virtude. 
93 O trabalho não contém especificações das virtudes de cada um dos níveis de liderança existentes na escola. E 

as razões para tal indistinção são duas: a primeira, porque não é o grau de responsabilidade ‘administrativa’ ou 

de gestão que determina a responsabilidade ético-moral: é antes esta que se adapta às funções que alguém exer-

ce; e a segunda, porque as virtudes são de si princípios de orientação pela bondade que devem ser comuns a 

todos os que têm papéis de liderança – e que, segundo a confirmação do nosso inquérito se valoriza mais na 

pessoa do professor. Daí decorre que o líder possa ter de aplicar a virtude como gestor, mas que a nem todo o 

gestor ´re exigida a virtude ao nível que o é ao líder – e que, por isso mesmo, é reconhecido como líder, mesmo 

não tendo funções de gestão. 
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bons têm de ser orientados para a excelência, isto é, para a superação progressiva dos limites 

de cada etapa; e, por outro, as alterações sofridas pela sociedade e seus valores não são visí-

veis antecipadamente: só podem ser encaradas construtivamente se a formação assim for de-

senvolvida. Acresce ainda que à educação se exige mais do que uma adaptação à mudança: 

exige-se a própria mudança axiologicamente construtiva para que o que se pode chamar sus-

tentabilidade ética garanta a dignidade da pessoa singular e do coletivo por que essa pessoa 

também responde ética e ontologicamente. Na verdade, ninguém é pessoa individualmente 

sem um sentido de aperfeiçoamento singular e coletivo. 

Há ainda outra especificidade na função de liderança escolar: o líder escolar não se pode 

limitar a motivar para finalidades operacionais, como um gestor de uma empresa. E, por isso, 

as suas finalidades são formativas e não lucrativas. Não se nega que a escola tenha de ser efi-

caz nos resultados escolares; mas esses objetivos essencialmente operacionais não se conse-

guem com meras técnicas de gestão. Primeiro, porque a educação tem de manifestar-se a cada 

momento, mas nunca está acabada; segundo, porque o prémio concedido é a própria formação 

alcançada e não a remuneração, a promoção ou o louvor público; terceiro, porque o esforço no 

processo educativo não é conjuntural, mas estrutural, isto é, o esforço realizado é ontológico 

ou constituinte do próprio ser pessoa: a educação não é um papel numa representação, mas a 

modelação das potencialidades já reveladas, a revelar e a assumir como abertas a novas exi-

gências de ser homem. Por isso mesmo, falar na aquisição de competências só tem algum sen-

tido em educação quando nos referimos a aspetos funcionais ou de mera aprendizagem técni-

ca. 

Finalmente, os líderes escolares conduzem sem mapa e sem certeza. Sem mapa, porque 

não chega transmitir o passado da ciência e da técnica, ou mesmo dos valores; sem certeza, 

porque os contextos de mudança e a necessidade de impor uma mudança válida não estão 

garantidos com exemplificação ou demonstração prévias. O que se sabe é o ideal para onde 

deve tender a educação – e até a simples instrução: sem dispensar o passado, quer um presente 

melhor e um futuro o melhor possível. Facilmente se ouvem hoje lamentos sobre o ‘como’ e o 

‘com que valores’ educar. E uns refugiam-se num dogmático passado, outros num alienado 

futuro. Gerou-se o dilema porque a uma educação pelo medo sucedeu o medo de educar. Ora, 

esse dilema só pode resolver-se com uma base bem estruturada de virtudes humanas aplicadas 

pelos líderes escolares e orientadas para o seu desenvolvimento nos educandos. Educadores 

bons têm muitas hipóteses de serem bons educadores; e educadores bons poderão ter falhas 

científicas e técnicas, mas o despertar de bondade nos educandos terá boas hipóteses de col-

matar pelo esforço deles essas falhas. Ao contrário, educadores maus só por mero acaso dão 
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educandos bons. E mesmo que isso aconteça, no processo não esteve a componente essencial 

da educação ou de qualquer processo com intervenção humana: a bondade moral, apoiada 

numa ética de aperfeiçoamento. 

Na atualidade são exigidos aos líderes qualidades/virtudes, cujo fundamento assenta em 

bases diferentes das que num passado não muito distante serviam pelo ideal ou sobejavam 

pelo medo. O líder tem a função de envolver pessoas e estimulá-las para que os objetivos al-

mejados por ele também sejam os dos liderados. Esta é condição de os objetivos poderem ser 

atingidos com sucesso, isto é, que haja eficiência e eficácia organizacional. Mas o sentido de 

autonomia e crítica dos liderados, bem como essa indispensável adesão e compromisso cor-

respondentes aos objetivos do líder, tornam hoje o exercício da liderança mais exigente. As 

competências pessoais e sociais que podem ser treinadas e desenvolvidas através da formação 

têm grande influência na atitude/comportamento do líder. Rodriguez (2005: 122) refere que 

«as melhores práticas de liderança sempre apontam para o exemplo. Um líder usualmente é 

um exemplo a ser seguido». Também Kouzes e Posner (2009: 19) referem que «precisamos 

de mais líderes exemplares e precisamos deles mais que nunca». Segundo os mesmos auto-

res (2009: 100), 

dar o exemplo envolve sempre ação. Trata-se de cumprir aquilo que se diz. Fazer aquilo 

que se apregoa. Honrar os compromissos. Cumprir as promessas. Trata-se de não se fu-

gir às responsabilidades. E como se está a liderar um grupo de pessoas, não apenas a 

própria pessoa, trata-se também de ver o que as pessoas que o seguem fazem 

E referem também (2009: 72) que «só se pode ser autêntico quando se lidera de acordo com 

os princípios a que se dá mais valor. De outra forma, só se está a fingir»; e, de acordo com 

Covey (2012: 220), «os verdadeiros líderes definem, e alcançam, o sucesso continuado ao 

desenvolverem caráter e competências, e ao agirem com base em princípios». Rego e Cunha 

(2011: 228) mencionam que a autenticidade de um líder envolve quatro dimensões, isto é: a 

‘orientação moral’, a ‘transparência relacional’, a ‘autoconsciência’ e o ‘processamento equi-

librado da informação’; e são líderes os que 

conhecem-se a si próprios, orientam-se por uma bússola moral (não se deixando tolher 

por contingências ou pressões externas, como o desejo de agradar ou de aceder a re-

compensas financeiras), são transparentes na relação com os outros e não são preconcei-

tuosos quando enfrentam opiniões e perspetivas distintas das suas (p: 229). 

Apesar das constantes mudanças que a nossa sociedade sofre, há valores que devem ser 

assegurados e, também, competirá à escola preparar os jovens para serem cidadãos que viven-

ciem os valores e os ideais coletivos da sociedade em que estão incluídos. Não chega, contu-

do, a uma sociedade ter indivíduos inseridos nas regras comuns; é necessário que a sua reali-
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zação pessoal englobe duas dimensões essenciais ao homem: por um lado, o desenvolvimento 

da singularidade e o compromisso da solidariedade com a humanidade. Por outro lado, que 

esse compromisso inclua o desenvolvimento de valores mais positivos na perspetiva de um 

ideal de ser e de se relacionar  mais humanista e humanizante.  As decisões do líder poderão 

ter um forte impacto nos liderados e, assim, são indispensáveis líderes que sejam ‘bons exem-

plos’, isto é, indivíduos éticos, com virtudes e que primem pela “exemplaridade”. Grellier 

(2006: 27) refere: «para ser seguido sem hesitações, o verdadeiro líder deve dar o exemplo». 

Para Boff (2003: 99-100), esses ‘bons exemplos’ traduzem pessoas que  

concretamente viveram valores em suas biografias, realizaram projetos significativos e 

mobilizaram outras a também buscarem e a fazerem caminho.  Identificamos nessas 

pessoas verdadeiros caráteres, um dos sentidos originários do ethos. Neles a ética e a 

moral emergem como práticas vivas e convincentes, ou também como a sua fragorosa 

negação, como aquilo que não deve ser. Elas mostram a possibilidade com a qual todo o 

ser humano sonha, a de se realizar como pessoa. Essa realização vale mais que a pura e 

simples busca da felicidade.  

Qualquer líder que prime pela exemplaridade deve ser honesto, justo (imparcialidade e 

utilização de critérios retos e justos), assertivo (favorece o respeito pelas outras pessoas e ou-

torga maior credibilidade; ajuda a resolver conflitos diminuindo os fatores de tensão; aumenta 

a autoconfiança e a capacidade de negociação); corajoso (age com perseverança e determina-

ção); disciplinado, flexível (adaptabilidade de um líder a novas situações/contextos adotando 

estilos de liderança que permitam obter o melhor resultado possível); humilde; motivador; 

reconhecedor do mérito; portador de espírito crítico construtivo; ser um bom comunicador 

(capaz de transmitir mensagens claras, nomeadamente a sua visão, as suas crenças e valores, e 

assim, levará os indivíduos a trabalharem com mais afinco, compromisso, responsabilidade e 

produtividade, sem incompreensões ou equívocos, fazendo com que os objetivos definidos 

possam ser atingidos); autoconhecimento (reconhecimento das suas limitações); revelar matu-

ridade (capaz de atuar com coerência e corretamente); e sabedoria (é fruto da maturidade e, 

assim, em virtude dos conhecimentos adquiridos pela experiência, é expectável que o líder aja 

com eficiência e eficácia).  

O carisma também é uma qualidade apreciada num líder. Para Trice e Beyer (1986, cit. 

Rego e Cunha, 2007: 221), o carisma é o resultado da conjugação dos seguintes fatores: 

(1) uma pessoa com extraordinário dom e qualidades; (2) uma crise social ou situação 

de desespero; (3) uma visão radical ou conjunto de ideias promissoras de uma solução 

para a crise; (4) um conjunto de seguidores atraídos pelo dom do líder e crentes no seu 

poder excecional e visão radical; (5) a validação do dom extraordinário da pessoa e 

da visão radical através de sucessos reiterados na gestão das crises percecionados.  
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Para Cunha e Rego (2005: 241), um líder pode ser carismático numa determinada situa-

ção e não noutra, porque o carisma é «uma relação que se estabelece, em determinadas situa-

ções, entre um líder com dadas características e os seguidores com determinadas expectativas 

e atributos». A liderança carismática é, segundo Max Weber (cit. Rego e Cunha, 2007: 221), 

«uma forma de influência baseada não na tradição nem na autoridade formal, mas nas perce-

ções dos seguidores de que o líder está dotado de excecionais qualidades». Stoner e Freeman 

(1995: 356) dizem que os líderes carismáticos são aqueles que, «através de sua visão pessoal 

e de sua energia, inspiram os seguidores e têm um impacto significativo nas suas organiza-

ções».   

Kouzes e Posner (2009: 52-53) apresentam os vinte principais atributos de líderes admi-

rados, escolhidos pela maioria dos setenta e cinco mil inquiridos em seis continentes (África, 

América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e Austrália) e que estão aqui mencionados 

por ordem decrescente de preferência: honesto, capaz de olhar para o futuro, inspirador, com-

petente, inteligente, justo, direto, aberto, prestável, responsável, cooperador, corajoso, deter-

minado, preocupado, imaginativo, maduro, ambicioso, leal, controlado e independente. As-

sim, segundo os autores (2009: 51-58), para que as pessoas estejam dispostas a seguir alguém, 

o líder deve ser: 

Honesto: a honestidade é uma qualidade que possibilita “saber que a pessoa é de confi-

ança, ética e com princípios” (Kouzes e Posner, 2009: 54) e permite verificar se existe coe-

rência entre as promessas e as ações e resoluções de um indivíduo. Em qualquer organização, 

como numa escola, no exercício de liderança a honestidade é um atributo decisivo para o êxi-

to da relação entre líder e liderados. Um líder escolar honesto será uma pessoa com carácter, 

íntegra e cuja credibilidade está assente em valores e princípios sólidos, isto é, em valores 

percecionados como positivos pelos outros e capazes de manifestarem a coerência da ‘perso-

nalidade’ pela persistência com que se mantêm. Só assim poderá almejar a autoridade moral, 

o respeito e a lealdade dos liderados, o que lhe permitirá condições para o sucesso escolar. 

Duluc (2001: 87) considera que «a honestidade é a característica essencial do líder. Esta no-

ção concretiza-se na coerência entre as palavras e os actos. Os colaboradores só acreditam 

naquilo que veem».  

Capaz de olhar para o futuro (visão): segundo os mesmos autores (Kouzes e Posner, 

2009: 55), ‘visão’ é a capacidade de olhar para o futuro e de revelar uma previsão quanto à 

obtenção dos resultados. O líder tem ideia clara do que quer fazer (missão), sabe objetivamen-

te qual o caminho que a organização/escola precisa de prosseguir, dá a conhecer aos liderados 

essa visão e compromete-os com esse projeto ajudando a implementar um trabalho com senti-
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do. Para Chiavenato (1999, cit. Trigo e Costa, 2008: 566), a ‘visão’ é importante «simples-

mente pelo facto de que hoje não se controlam mais as pessoas através de regras burocráticas 

e hierarquia de comando, mas por meio de compromisso com a visão e os valores comparti-

lhados». Goleman et al. (2002: 63) referem que hoje em dia ter visão é muito importante e que 

«ter visão exige algo que parece um salto para os domínios da fé: exige capacidade de ir além 

dos dados e ter palpites inteligentes». Segundo Cardoso (1998: 176), a função dos líderes será 

«concentrar a sua atenção na forma como as pessoas atuam dentro da organização, e no ali-

nhamento da sua forma de atuar com a visão». 

Inspirador: os liderados, através das opiniões veiculadas e das ações do líder, são pos-

tos ao corrente do propósito/ideal dele para a organização. Assim, com este modo de agir, 

pretende-se que o trabalho seja efetuado com paixão, criatividade e sentido, pois inspira nos 

liderados a adesão e o compromisso para com esse projeto (Kouzes e Posner (2009: 56).  

Competente: é de crucial importância que os liderados considerem que o líder tem 

competência para os guiar. Kouzes e Posner (2009: 57) referem que o líder possui um conjun-

to de vivências e práticas que lhe facultam ter boas capacidades de relacionamento social, 

para além da imprescindível experiência técnica. Os mesmos (2009: 47-48) salientam que «o 

sucesso na liderança vai depender em absoluto da capacidade de construir e manter relações 

humanas que permitam às pessoas alcançar feitos extraordinários de forma regular»; e  menci- 

 

Prática Mandamento 

Mostrar o caminho 

1. Clarificar valores, encontrando a própria voz e estabelecendo ideais comuns. 

2. Dar o exemplo ao agir de acordo com os ideais comuns. 

Inspirar uma visão 

conjunta 

3. Conceber o futuro, ao imaginar possibilidades excitantes e enobrecedoras. 

4. Atrair os outros numa visão comum ao apelar às inspirações comuns. 

Desafiar o processo 

5. Procurar oportunidades ao tomar a iniciativa e procurar formas inovadoras para 

melhorar. 
6. Experimentar e correr riscos ao proporcionar constantemente pequenas vitórias e 

aprendendo com a experiência. 

Permitir que os outros 

ajam 

7. Fomentar a colaboração ao criar a confiança e facilitando as relações. 

8. Dar força aos outros aumentando-lhes a determinação e desenvolvendo as compe-

tências. 

Encorajar a vontade 

9. Reconhecer contributos mostrando gratidão pela excelência individual. 

10. Celebrar os valores e as vitórias criando um espírito de comunidade. 

Tabela 4 – As cinco práticas e os dez mandamentos da liderança, segundo Kouzes e Posner (2009: 48). 
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onam cinco práticas, acompanhadas de dez mandamentos, que os líderes devem implementar, 

conforme a Tabela 4. 

Fullan (2003: 18-19) refere que os líderes eficazes «fazem com que as pessoas sintam 

que mesmo os problemas mais difíceis podem ser resolvidos produtivamente. Eles demons-

tram sempre uma extraordinária esperança – transmitindo um otimismo e uma atitude de nun-

ca desistir na procura de objetivos mais elevados». E o mesmo autor (2003: 57), baseando-se 

na moral e dando relevância à importância dos relacionamentos, declara que «são as relações 

que fazem a diferença». Assim, uma liderança assente em objetivos morais, e que estão em 

consonância com o rumo delineado, tem propensão a ser eficaz, atingindo assim os resultados 

ambicionados. Para o referido autor, esta é uma liderança em que o líder estimula os relacio-

namentos, a congruência, a partilha de conhecimentos, o otimismo, cria um sentido de res-

ponsabilidade e compromisso nos indivíduos, proporciona orientação e garante a rota traçada, 

convocando os indivíduos a encarar as adversidades. O autor pensa que, para um líder res-

ponder eficazmente às problemáticas organizacionais, devem concorrer cinco qualidades de 

uma forma combinada, resultantes da convergência de ideias, teorias e estratégias, e que são: 

o objetivo moral (p: 23), compreender a mudança (p: 39), a construção de relações (p: 57), a 

construção, partilha, criação e gestão de conhecimento (p: 81) e a criação de coerência 

(p:109). Para o mesmo autor (2003: 25), estas cinco qualidades são imprescindíveis na lide-

rança, uma vez que «é impossível ser eficaz sem se comportar de acordo com um objetivo 

moral». Considera, ainda, que o líder eficaz é aquele que, ao envolver e motivar os indiví-

duos, gera bons ambientes de trabalho, é sensível, tolerante; e que em função do contexto é 

capaz de combinar estilos de liderança diversos para atingir os objetivos pretendidos. 

Lennick e Kiel (2009: 91) referem que, para os objetivos e condutas dos líderes serem 

consistentes com a ‘bússola moral’, estes precisam de ter três características:  

Inteligência moral: parte de nós que delineia a nossa bússola moral e assegura que os 

nossos objetivos são conformes à nossa bússola moral. 

Competência moral: capacidade de agir com base em princípios morais. 

Competência emocional: capacidade de gerir as nossas emoções e as emoções dos ou-

tros em situações com enorme carga emocional.  

E referem ainda que há diferença entre a inteligência emocional e a inteligência moral. Para 

os autores (2009: 44) «a inteligência emocional não implica valores. A inteligência moral, 

sim. As aptidões emocionais podem ser aplicadas para o bem ou para o mal. As aptidões mo-

rais, por definição, são direcionadas para o bem». Apesar de distintas, os autores consideram 

que a inteligência emocional e a inteligência moral andam de mãos dadas e «nenhuma delas 

funciona de forma verdadeiramente eficaz sem a outra». Consideram também (2009: 42) que 
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os líderes que se baseiam em princípios éticos de integridade, responsabilidade, compaixão e 

perdão ficam capacitados para uma liderança eficaz e para uma eficácia organizacional. Esta 

eficácia é consequência de se fomentarem ambientes organizacionais mais estáveis em termos 

emocionais, mais positivos nas relações interpessoais, potenciando e desenvolvendo a criati-

vidade, a inovação, o compromisso e o desempenho elevado no futuro. Os autores (2009: 45) 

referem que a inteligência moral é essencial para uma liderança eficaz e é a inteligência “ful-

cral” de todos os seres humanos; e isso porque 

é a inteligência moral que guia as outras formas de inteligência na consecução de algo 

de valor. A inteligência moral confere um objetivo à nossa vida. Sem inteligência mo-

ral, ainda que fôssemos capazes de fazer coisas e de viver determinados acontecimen-

tos, nada disso teria significado. Sem inteligência moral não saberíamos por que razão 

fazemos o que fazemos, ou sequer se a nossa existência tem algum peso no grande es-

quema cósmico do universo. 

Em forma de síntese apresentamos os princípios e as competências morais relacionadas, pró-

prios de líderes morais e éticos. A Tabela 5 esquematiza essa relação. 

Princípios 

 

Competências morais relacionadas 

 
 

Integridade 

 

Agir em consonância com princípios, valores e crenças  

Dizer a verdade  

Defender o que está certo  

Cumprir promessas 

 

Responsabilidade 

 

Responsabilizar-se por escolhas pessoais  

Admitir erros e fracassos  

Assumir a responsabilidade de servir os outros  

Compaixão 

 

Interessar-se ativamente com os outros  

  

Perdão 

 

Esquecer os próprios erros 

Esquecer os erros dos outros 

Tabela 5 – Princípios e competências morais dos líderes (Fonte: Lennick e Kiel,   

2009: 104) 

Atualmente, como condição sine qua non para a eficácia, necessitam-se líderes autênti-

cos, com carácter, com inteligência muito desenvolvida em termos técnicos, emocionais e 

espirituais. Estes líderes, segundo Lennick e Kiel (2009: 173), são aqueles que: 

aceleram e reforçam desempenhos de alto nível, encorajando todo o pessoal da organi-

zação a aplicar os seus princípios morais às ações de cada um, ao mesmo tempo que cri-

am políticas, práticas e sistemas de recompensa em toda a organização, com base em 

valores morais. 

Para os mesmos autores (2009: 17), o desafio que se coloca em termos éticos à liderança não 

se resume somente em distinguir o bem do mal, «mas sim em agir versus saber». E ainda os 

mesmos (2009: 194) enfatizam a importância da ética em contexto organizacional e referem 
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que «os valores comuns, baseados em princípios universais, podem ser o elemento de coesão 

de uma mão-de-obra global diversificada». 

Hooper e Potter (2010: 75) consideram que, na atualidade, para fazer face aos desafios e 

às mudanças rápidas e imprevisíveis, o líder tem que possuir sete competências: ter uma visão 

do futuro, ser modelo de referência, comunicador eficaz, convincente, motivador, proativo e 

ter a capacidade de tomar decisões. Por seu lado, Rodríguez (2005: 117) refere que a ambição, 

a competência e a integridade são três qualidades que devem estar presentes no líder. Para 

este autor é importante que os líderes sejam ambiciosos, transmitam a vontade de crescer e 

obter melhores resultados, sejam competentes e atuem com ética, honestidade e transparência. 

Bento (2008: 4) afirma que, de acordo com Bass (1990), Bennis e Nanus (1985), são quatro as 

aptidões utilizadas e aperfeiçoadas pelos líderes transformacionais. A primeira aptidão será o 

líder ter uma ‘visão’ que pode ser um objetivo, um plano, ou uma série de prioridades e con-

seguir formulá-la. A segunda aptidão do líder terá que passar pela capacidade de comunicar 

eficazmente a realização da ‘visão’. A terceira aptidão implicará que o líder consiga construir 

um ambiente de confiança, justo, decisivo e coerente, e com a sua persistência as barreiras e 

os problemas serão ultrapassados com êxito. Por fim, este tipo de líder tem de possuir uma 

auto-estima positiva e preocupar-se em desenvolver as suas capacidades permitindo, assim, 

alcançar o sucesso almejado. Segundo Tichy e Devanna (1986, cit. Bento, 2008: 4), há um 

número de características dos líderes transformacionais: «Identificam-se como agentes de 

mudança; são corajosos; acreditam nas pessoas; são impulsionados por valores pessoais; são 

eternos aprendizes; têm habilidade de lidar com complexidade, ambiguidade e incerteza e são 

visionários». Meléndez (1996, cit. Gruber, 2001: 43) defende que um líder deve ter as seguin-

tes características:  

Entusiasmo: líderes eficazes são entusiasmados com a causa que patrocinam e com o 

compromisso para com o bem maior e público; Clareza das metas: bons líderes nor-

malmente conseguem explicar o que estão tentando realizar com clareza e simplicidade, 

e conseguem convencer sobre sua importância. Ter clareza, contudo, não é sinónimo de 

ser definitivo e intransigente. Bons líderes são bons negociadores; Perseverança: os lí-

deres aprendem com o fracasso – eles tentam novamente, por vezes, de maneira dife-

rente. São também eternos aprendizes, utilizando o aprendizado e sabendo quando de-

sistir e tentar outras alternativas. Bons líderes também compreendem as falhas de seus 

subordinados, evitando as punições. Eles os ajudam e à organização a aprender com o 

fracasso. Punir o fracasso inibe a iniciativa e a disposição para correr riscos, ambas ne-

cessárias às organizações e à liderança eficaz; Gentileza: líderes tratam todos à sua volta 

com gentileza, respeito e honestidade, da mesma forma que gostariam de ser tratados. 

Isto tem implicações na maneira como se comunicam, dão feedback e instruções, e defi-

nem os sistemas de recompensa e incentivos. Bons líderes estão atentos às necessidades 

humanas de seus colegas e subordinados; Honestidade e Integridade; Renovação contí-

nua: líderes e organizações eficazes estão constantemente engajados na reflexão e na 
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autoavaliação; Líderes como professores - o bom ensino é, basicamente, uma boa co-

municação – uma das principais habilidades do líder. Líderes eficazes se comunicam 

com os subordinados de modo a libertá-los e a extrair deles as melhores contribuições; 

Autoconhecimento. 

Esta citação merece um breve comentário no contexto da dificuldade em definir claramente 

determinados conceitos. Reparando bem, os conceitos de Honestidade, Integridade e Autoco-

nhecimento não aparecem especificados, como se pertencessem a um vocabulário sem equí-

vocos ou mesmo unívoco. Ora, uma das grandes dificuldades com que um estudo deste géne-

ro se depara é o alcance ou a delimitação dos conceitos. A história dá-nos muitos exemplos de 

grandes ‘líderes’ que não apelidaríamos de honestos nem íntegros; e talvez até nunca se te-

nham preocupado em refletir sobre o fundamento das suas atitudes ou o sentido dos seus obje-

tivos. Ainda hoje ficamos perplexos perante o elogio feito por Cristo à ‘esperteza’ do feitor 

infiel ao seu patrão. E os corruptos atuais podem estar seguros quanto à sua perpetuação – a 

menos que os educadores aceitem um modelo honesto e íntegro de pessoa educada onde nem 

todos os meios nem todas as finalidades têm o mesmo valor; e onde a intransigência sobre os 

desvios seja recompensada. Definir estes contornos é a grande questão que nos ocupa; e a 

diversidade de perspetivas pretende conduzir-nos a essa delimitação. 

Num estudo realizado com noventa líderes de empresas americanas, Bennis (1988, cit. 

Gruber, 2001: 49-50) observou as seguintes habilidades:  

Visão: vista como a atenção aos resultados; Comunicação: transmitir eficazmente o sig-

nificado e interpretações partilhadas da realidade e facilitar a ação coordenada; Confi-

ança: como resultado da responsabilidade final, previsibilidade e segurança; Autoco-

nhecimento: ter consciência de seus pontos fortes e fracos. 

E ainda Bennis (1996, cit. Gruber, 2001: 50) enumera os “ingredientes essenciais” aos líderes: 

Visão maior; 

Paixão; 

Integridade, composta por: autoconhecimento, sinceridade e maturidade. É a essência da 

confiança, que passa a ser considerada, como um produto e não como uma qualidade do 

líder; 

Curiosidade, 

Audácia. 

Rego e Cunha (2011: 33-34) mencionam dezanove virtudes/forças de caráter que pen-

sam ser importantes para líderes que têm a expectativa de serem eficazes, impulsionadores do 

desenvolvimento e construtores do bem comum. Apesar do seu teor ‘romântico’ transcrevem-

se na Tabela 6 essas virtudes/forças de caráter e exemplos da sua operacionalidade ou signifi-

cado: 
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Virtudes/forças Significado 

1. Perseverança “Sou persistente na prossecução dos meus objetivos”. 

2. Autoconfiança “Acredito que sou capaz de alcançar os meus objetivos”. 

3. Coragem 
“Não esmoreço nem me deixo acobardar perante os obstáculos e adversi-

dades. Faço o que tem de ser feito”. 

4. Otimismo 
“Espero o melhor da vida, considerando que por trás das nuvens há sempre 

sol”. 

5. Vitalidade “Sou ativo e vivo a vida com entusiasmo”. 

6. Vocação e Paixão “Sou apaixonado pelo que faço. Esta é a minha vocação”.  

7. Curiosidade e amor pela 

aprendizagem 
“Seu curioso e apaixonado pelo conhecimento”. 

8. Gratidão 
“ Sou apaixonado pelas graças da vida, mesmo quando as coisas não cor-

rem à minha feição”. 

9. Propósito e Transcendência “Sou apaixonado pela minha missão”. 

10. Humor “Sou apaixonado pelo lado divertido da vida, apesar das adversidades”. 

11. Prudência “Prezo a sensatez, pondero as consequências das minhas ações e palavras”. 

12. Integridade “Sou honesto, apesar das tentações”. 

13. Temperança “Controlo os meus apetites e impulsos”. 

14. Perdão “Controlo os meus desejos de vingança”. 

15. Humildade 
“Tenho consciência das minhas limitações, e evito alardear os meus êxitos, 

reais ou fantasiosos”. 

16. Humanidade 
“Prezo os meus semelhantes como seres social e emocionalmente válidos. 

Amo os outros, designadamente os meus colaboradores”. 

17. Justiça “Respeito os outros, procuro ser justo com todas as pessoas”. 

18. Inteligência social 
“Compreendo e sei gerir as minhas emoções e as dos outros, assim como 

os relacionamentos interpessoais. Possuo empatia”. 

19. Autenticidade “Sou transparente e autêntico comigo próprio e na relação com os outros”. 

Tabela 6 – Dezanove virtudes/forças de carácter (Fonte: Rego e Cunha, 2011: 33-34) 

Para os investigadores Goleman et al. (2002: 59-60), o líder deve concentrar-se nas pes-

soas, agir e transmitir valores como o respeito, motivação, compromisso e lealdade. Os auto-

res destacam nove competências pessoais – que determinam a autoconsciência e a autogestão 

– e dez competências sociais – que determinam a consciência social e a gestão das relações –  

para líderes emocionalmente inteligentes. A Tabela 7 resulta da esquematização do texto dos 

autores. 

  Competências  Definição 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 p
es

so
ai

s 

Autoconsciência 

Autoconsciência 

emocional 

ser capaz de ler as suas próprias emoções e de 

reconhecer os seus efeitos; usar o ‘instinto’ 

para orientar as decisões. 

Autoavaliação 
conhecer as suas próprias forças e os seus 

próprios limites. 

Autoconfiança 
boa noção do seu próprio valor e das suas 

próprias capacidades. 

Autogestão 
Autodomínio emo-

cional 

manter debaixo de controlo os impulsos e as 

emoções destrutivas. 
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Transparência 
mostrar honestidade e integridade; ser de 

confiança. 

Capacidade de 

adaptação 

flexibilidade que permite adaptação a ambien-

tes de mudança e a situações em que é neces-

sário ultrapassar dificuldades. 

Capacidade de 

realização 

energia para melhorar o desempenho por for-

ma a satisfazer padrões pessoais de excelên-

cia. 

Capacidade de 

iniciativa 

estar pronto para agir e aproveitar oportunida-

des 

Otimismo ver o lado positivo dos acontecimentos. 

C
o

m
p

et
ên

ci
as

 s
o

ci
ai

s 

Consciência social 

Empatia 

apreender as emoções dos outros, compreen-

der o ponto de vista deles e estar ativamente 

interessado nas questões que os preocupam. 

Consciência orga-

nizacional 

captar as ‘ondas’, as redes de decisão e as 

políticas que atravessam a organização. 

Espírito de serviço 
reconhecer e satisfazer as necessidades dos 

subordinados e dos clientes. 

Gestão das relações 

Liderança inspira-

dora 

utilizar visões irresistíveis para orientar e 

motivar as pessoas. 

Influência dominar um conjunto de táticas de persuasão. 

Capacidade para 

desenvolver os 

outros 

desenvolver a capacidade dos outros dando-

lhes feedback e orientação. 

Catalisador da 

mudança 

iniciar novas orientações e gerir e orientar 

pessoas nos novos caminhos. 

Gestão de conflitos resolver desacordos e disputas. 

Criar laços cultivar e manter redes de relações. 

Espírito de equipa 

e colaboração 

cooperação e capacidade para gerar espírito de 

equipa. 

Tabela 7 – Competências pessoais e competências sociais do líder (Fonte: Goleman et al., 2002: 59-60 

– adaptado) 

 

 

Zohar (2005, cit. Antunes e Silva, 2015: 93) propõe doze princípios para uma liderança 

espiritualmente inteligente. Esses princípios apresentam-se acompanhados da sua definição na 

Tabela 8. 

Princípios Definição 

Autoperceção tomar consciência daquilo em que se acredita e valoriza 

Espontaneidade viver e reagir ao momento presente 

Ser conduzido por visão e valores 
agir com base em crenças e princípios profundos e viver de acordo 

com eles 

Holístico 
capacidade de se ver dentro de modelos, relacionamentos e cone-

xões mais amplos 

Compaixão qualidade de sentir-se ligado a alguém e profunda empatia 

Celebração da diversidade 
valorizar as pessoas e situações desconhecidas por causa das suas 

diferenças 

Independência do campo 
ser capaz de se destacar da multidão e manter as suas próprias con-

vicções 

Tendência para fazer perguntas 

fundamentais sobre o porquê 
necessidade de entender as situações e chegar ao fundo das questões 

Capacidade de reestruturar 
afastar-se do problema ou situação para buscar uma maior perspeti-

va, pelo contexto mais amplo 
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Uso positivo da adversidade 
capacidade de assumir os erros e aprender com eles, de encarar os 

problemas como oportunidade para aprender 

Humildade 
sensação de ser um ator inserido num drama maior, sentimento de 

qual é o seu verdadeiro lugar no mundo 

Sentido de vocação 
achar que foi chamado para servir a algo maior que a si próprio e 

gratidão pelos que o ajudaram, sentindo desejo de retribuir 

Tabela 8 – Doze princípios para uma liderança espiritualmente inteligente, segundo Zohar (Fonte: An-

tunes e Silva, 2015: 93) 

 
 Embora com menos especificação, merecem relevância as sete virtudes exigidas aos líderes 

escolares, segundo Glanz (2003: 79-117). Essas virtudes e a sua definição aparecem na Tabe-

la 9. 

No caso específico do diretor de turma, segundo Marques (2002: 27), ele deve ter as se-

guintes qualidades: compreensão, autenticidade, capacidade de comunicação, aceitação, exi-

gência, amizade, justiça, maturidade e disponibilidade. Segundo a Portaria n.º 970, de 12 de 

novembro, o diretor de turma deverá ter capacidade de relacionamento e espírito dinamizador, 

Virtudes Definição 

Coragem Capacidade para nos mantermos fiéis aos nossos princípios 

Imparcialidade 
Capacidade de neutralidade; comportamento livre de preconceitos ou prefe-

rências, em que nenhum indivíduo é favorecido em detrimento dos outros 

Empatia Capacidade de intuir, identificar e perceber os sentimentos das outras pessoas 

Capacidade judicativa Capacidade necessária para aplicar com sensatez o conhecimento possuído 

Entusiasmo 
É um estado de espírito em que exibimos fervor em relação a algo que é 

importante para nós 

Humildade 
Capacidade de reconhecer as próprias limitações e reconhecer as capacidades 

dos outros 

Imaginação  Capacidade de ver para além das limitações dos olhos dos outros 

Tabela 9 – As sete virtudes dos líderes educacionais (Fonte: Glanz, 2003: 79-117) 

 

 

tolerância, compreensão, bom senso, espírito metódico, disponibilidade e capacidade de reso-

lução de problemas. Estanqueiro (2007: 95) nomeia a seguintes qualidades do líder: inteligên-

cia, motivação, autoconfiança, autodomínio, capacidade de comunicação, espírito de iniciati-

va, coragem, visão e capacidade de relacionamento. No tocante à função mais específica de 

supervisor, segundo Girardi (1982), citado por Silvaa (2011: 19-21), ele deverá ser portador de 

sete caraterísticas: lucidez quanto à educação, segurança, consciência do papel das suas fun-

ções, espírito crítico, racionalidade, diligência e liderança.  
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Com os devidos reparos semelhantes aos que foram feitos sobre a honestidade, integri-

dade e autoconhecimento – de Mélendez (1996) –, ficarão aqui muito bem duas referências a 

Savater. Uma  em que ele enuncia  cinco virtudes ‘humanas’, mas que se aplicam de modo es- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pecial na função docente ou em toda a ação educativa: coragem, justiça, reconhecimento, 

amor e generosidade (Savater, 2004: 58). A outra é ainda mais apropriada, pois define a ape-

tência pela excelência ou «o afã de ir mais além e aperfeiçoar o que conseguimos» (Savater, 

2004: 155). Nisto consiste o projeto humano e o grande objetivo da educação. Porque a edu-

cação é um processo – ou o processo – de aperfeiçoamento ou de ser pessoa, nesta virtude 

referida por Savater estará a razão de ser da liderança, sobretudo escolar e educativa. De mol-

de menos descritivo de itens, mas de uma forma mais estrutural, apresentamos um exemplo de 

 

 
Competência 6:  

 

assegurar e desenvolver o 
agir competente na sua 

prática e na de cada mem-
bro do pessoal; 

 

 
Competência 7: 
  

colaborar numa gestão  

eficaz e eficiente dos  
recursos financeiros e 

materiais. 

 

 

 
Competência 1: colaborar 

na estruturação de uma 

organização escolar cen-
trada nas necessidades 

escolares dos alunos;  

 

Competência 2: manter o 

desenvolvimento de 

práticas educativas 
adaptadas às necessida-

des dos alunos; 

Competência 3: iniciar-se nas 

regras de funcionamento do 
conselho do estabelecimento e 

apoiar a sua direção;  

 
Competência 4: colaborar na 

elaboração do projeto educa-

tivo e na implementação de 
um plano de sucesso, quer da 

gestão, quer educativa, assen-

te no sucesso dos alunos; 
 

Competência 5:  manter o 

desenvolvimento de cola-
borações e de parcerias  

internas e externas  

centradas no sucesso  
dos alunos; 

gestão dos servi-

ços educativos 

do estabeleci-

mento 

gestão adminis-

trativa do esta-

belecimento. 

gestão dos recur-

sos humanos do 

estabelecimento 

gestão do entor-

no educativo do 

estabelecimento 

método e 

processo 
ética comunicação liderança e sen- 

tido político 
interação/ 

cooperação 

 

avaliação/ 
regulação 

Legenda: 

        Domínios        Competências       Capacidades transversais 

 

Figura 4 – Referencial de competências da direção de escolas (Fonte: ADDEL, 2012: 4 – adapt.). 
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enquadramento das “competências” das direções de estabelecimento de ensino de uma equipa 

francesa. A Figura 4 conjuga essas competências com capacidades transversais e com quatro 

domínios essenciais. Nela se pode exemplificar também a distinção entre capacidades e com-

petências necessárias para a abordagem dos domínios ou áreas de atividade exigidas aos ges-

tores escolares – que se pretende que atuem com espírito de líderes. 

Também num âmbito muito descritivo e sintético, a Tabela 10 apresenta-nos uma razo-

ável quantidade de caraterísticas dos líderes escolares pelas ‘virtudes’ exigidas. 

 

Autores Virtudes/Capacidades propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toledo (s/d, p. 5 – adaptado) 

Perfil do líder na organização educativa: 

 

Funções: criar um clima organizacional satisfatório; potenciar relações 

positivas entre os membros; potenciar a participação; juntar e harmoni-

zar interesses coletivos; tomar decisões; resolver conflitos; orientar em 

momentos de crise; motivar os colegas com quem trabalha; facilitar o 

trabalho em equipa; cultivar valores solidários e democráticos.  

 

Habilidades:  

- Comunicativas: resolução de conflitos; tomada de decisões; hábil soci-

almente; de escuta; tolerância e respeito; negociação. 

- Organizativas: preocupação e interesse pelo grupo; capacidade de 

motivar.  

 

Características: motivador; ético; carismático; colaborador; inovador; 

democrático; persuasivo; global; educativo; criativo. 

 

Limitações ou barreiras: confundir autoridade com autoritarismo; falta 

de participação ou democracia; deficit formativo; falta de compromisso 

e implicação; deficit de habilidades comunicativas; falta de coerência; 

desmotivação; falta de empatia; ausência de apoios internos e externos à 

escola; autonomia diminuída. 

 

 

Delgado (2004: 198-199)  

 

 

 

 

 

 

 

Delgado (2004: 204) 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo de competências (do líder escolar) apresentadas por muitos 

autores: 

- Conhecimentos (teóricos, metodológicos, de contexto).  

- Habilidades profissionais (interpessoais e intelectuais).  

- Desenvolvimento profissional e liderança.  

- Administração de recursos humanos.  

- Administração de recursos pedagógicos. 

- Administração de recursos financeiros.  

 

O processo é dinâmico, conforme o autor explica na p. 204: 

 

    Atividades                     Funções                  Competências 

 

 

 

Isto é: atividades geram funções, que exigem competências, que servem 

para melhorar as atividades94. 

 

                                                           
94 Esta estrutura é nitidamente behaviorista e torna-se contraditória porque em vez de se exigirem competências 

para o exercício de uma função, fazem-se atividades próprias da função e depois é que se adquirem 

competências – o que vem dar razão à opinião de que o indivíduo deve desenvolver ‘capacidades’, que aplicará 

adaptando-as às funções que se propõe ou que o mandam desempenhar. 
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Delgado (2004: 201)  

Tabela (adaptada) das características sintetizadas por dez autores referi-

dos na p. 197 do artigo: 

 

Consciência de si próprio: Consciência emocional de si próprio; valo-

ração adequada de si próprio; confiança em si próprio. 

 

Autogestão: autocontrolo; transparência; adaptabilidade; sucesso; inici-

ativa; otimismo. 

 

Consciência social: empatia; consciência organizativa; serviço.  

 

Gestão das relações: inspiração; influência; desenvolvimento pessoal 

dos demais; catalisar a mudança; gestão de conflitos; trabalho em equi-

pa.  

 

 

 

 

 

 

Miranda (2005: 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Miranda (2005: 174-180) 

Seis aspetos fundamentais em relação à liderança do diretor: 

 

- clareza e informação suficiente sobre as necessidades da escola, . . . ; 

- capacidade para transmitir os fins  e as prioridades educativas a toda a 

comunidade escolar; 

 - apoio aos professores no âmbito curricular; 

 - criação de um ambiente organizado e de um clima escolar que facilite 

o ensino e a aprendizagem; 

 - conhecimento de um ensino de qualidade e trabalho ativo em conjunto 

com os professores . . . ; 

 - supervisão e avaliação do aproveitamento escolar. 

 

 Características dos líderes e sua relação com a liderança:  

- Traços pessoais: valorização de si próprio; confiança em si próprio; 

autocontrolo; adaptabilidade. 

- Traços motivacionais: motivação para o sucesso; motivação de poder 

personalizado; motivação de poder social; motivação de competência. 

 

 

 

 

 

 

 

Ross (2012: 18) 

Política e gestão: visão partilhada; trabalhar em colaboração; fazer face 

à complexidade; promover a mudança; pôr em prática planos de suces-

so; sentido ético. 

Ensino e aprendizagem: consultar as partes interessadas ; melhorar a 

aprendizagem ; analisar os dados ; dar importância aos resultados ; asse-

gurar uma ação competente de cada equipa; praticar uma liderança par-

tilhada 

Gestão do pessoal: comunicar com eficácia com o pessoal; promover o 

desenvolvimento; delegar responsabilidades; gerir conflitos; manter o 

respeito; praticar uma liderança partilhada. 

Parcerias: dar a conhecer e partilhar as expectativas; estabelecer redes 

de relações; manter laços com as comunidade; manter o desenvolvimen-

to da colaboração; intervir, a todos os níveis, nas decisões que dizem 

respeito à aprendizagem dos alunos. 

Recursos: planificar a utilização dos recursos;  apostar na obtenção de 

resultados; tornar o pessoal responsável; negociar entendimentos; gerir 

com eficácia os recursos financeiros e materiais; manter relações positi-

vas com as famílias e a comunidade. 

 

 

 

 

 

Ética da solicitude: a qualidade de vida; o enriquecimento cultural; a 

individualidade; a lealdade; o potencial humano; a dignidade humana; 

atribuir-se poder e assegurar as suas responsabilidades (empowerment); 

o contexto. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        181 
 

Ross (2012: 152  

– retirado de Serrat, 1994: 56) 

Ética da justiça: a participação; a via legal; a política de implantação e 

de formação; acomodação justa e razoável; as responsabilidades; as 

compensações. 

Ética da crítica: a hierarquia; os privilégios; os poderes; as distinções e 

a distorção entre as turmas; as definições; a cultura do silêncio; o 

domínio. 

 

Lück (200995: 76) 

 

 

 

 

 

 

Lück (2009: 76-77) 

Destaques básicos do exercício da liderança na escola: 

• Disponibilidade em aceitar e expressar no trabalho com pessoas os 

desafios inerentes ao trabalho educacional, suas dificuldades e limita-

ções, com um olhar para as possibilidades de sua superação. 

• Estimulação do melhor que existe nas pessoas ao seu redor, a partir de 

uma perspetiva proativa a respeito das mesmas e de sua atuação. 

• Clareza a respeito da missão, visão e valores educacionais, assim como 

da participação das pessoas nessa compreensão e sua expressão em suas 

ações. 

• Orientação com perspetiva dinâmica, inovadora e norteada para a me-

lhoria contínua. 

• Exercício contínuo do diálogo aberto e da capacidade de ouvir. 

• Construção de oportunidades de participação e orientação para a dis-

tribuição de responsabilidades. 

• Cultivo de atitudes que acompanham a expressão de comportamentos 

de liderança. 

 

Num texto policopiado sem referência ao seu autor, foram descritas 

características de pessoas que exercem a liderança com efetividade. 

Segundo esse texto, a pessoa que exerce a liderança com efetividade é: 

1. “Autoconfiante − conhece os seus pontos fortes e fracos e utiliza as 

suas qualidades para compensar possíveis deficiências. 

2. Tem segurança da sua autoridade, não precisa afirmá-la constante-

mente. 

3. Vê-se a si mesma como um agente de mudança, capaz de fazer cres-

cer e melhorar a organização ou grupo que lidera. 

4. Tem profunda compreensão e convicção quanto aos objetivos a serem 

alcançados. 

5. É hábil na comunicação clara e atraente nesses objetivos comprome-

tendo os demais na sua busca. 

6. Mantém o foco nos objetivos, a despeito de dificuldades, obstáculos, 

contratempos. 

7. Tem sensibilidade ao ambiente e às pessoas, adequando estratégias e 

ações à realidade ao seu redor. 

8. Tem personalidade sociável – habilidade para promover e lidar com 

interações sociais. 

9. É capaz de criar um clima de apoio e confiança, que contribui para a 

melhoria de desempenho de todos. 

10. É carismática, utilizando porém o seu carisma de forma socialmente 

construtiva, para servir a outros. 

 

Comte-Sponville (1995: 5-153) 

Polidez, Fidelidade, Prudência, Temperança, Coragem, Justiça, Genero-

sidade, Compaixão, Misericórdia, Gratidão, Humildade, Simplicidade, 

Tolerância, Pureza, Doçura, Boa-fé, Humor, Amor 

Isaacs (2003: 469-474) 

Amizade, Audácia, Compreensão, Flexibilidade, Fortaleza, Generosida-

de, Humildade, Justiça, Laboriosidade, Lealdade, Obediência, Otimis-

mo, Ordem, Paciência, Patriotismo, Perseverança, Prudência, Pudor, 

Respeito, Responsabilidade, Simplicidade, Sinceridade, Sobriedade, 

Sociabilidade 

                                                           
95 Esta temática será um desenvolvimento de Liderança em gestão escolar, da mesma autora (2008). Perópolis: 

Vozes. 
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Hunter (2013: 68) 
Paciência, Bondade, Humildade, Respeito, Abnegação, Perdão, Hones-

tidade, Compromisso, Resultados: Serviço e Sacrifício 

Maia (1996:142-146) 

Conhecimento Entusiasmado, Afetividade Racionalizada, Sabedoria 

Adaptada, Eficácia Construtiva, Segurança Equilibrada, Disponibilidade 

Persistente, Axiologia Situada, Bondade Reconhecida, Coerência  

D’Orey da Cunha (1996: 68) 

 

Fascinação, Expectativa, Respeito, Encorajamento, Compreensão, Con-

frontação, Consequências, Negociação criativa, Diálogo, Exigência. 

 

Prado (1991: 208-210) 

 

As virtudes sociais constroem o relacionamento reto entre professor e 

aluno. 

- a gratidão, que é a atitude generosa de quem quer o bem do outro, 

ajudá-lo a corrigir seu erro e retificar sua vida;  

- a veracidade, que envolve a simplicidade, sinceridade, fidelidade;  

- a afabilidade ou amizade, que imprime ao devido uma marca de cordi-

alidade e atenção;   

 

Sápiras (2005) 

 

Autoconfiança, Benevolência, Contentamento, Coragem, Desapego, 

Despreocupação, Determinação, Disciplina, Docilidade, Empatia, Entu-

siasmo, Estabilidade, Flexibilidade, Generosidade, Humildade, Introspe-

ção, Jovialidade, Longanimidade, Maturidade, Misericórdia, Paciência, 

Precisão, Pureza, Sabedoria 

Ruiz e Rojas 

(2013: 114-115) 

Três características da liderança bem sucedida:  

- força nos propósitos;  

- implicar o corpo académico na tomada de decisões;  

- autoridade profissional nos processos de ensino e de aprendizagem. 

 

Três talentos do líder: 

- analítico: hábil para analisar, ajuizar, criticar, comparar, contrastar, 

avaliar e explicar a informação;  

- sintético (ou criativo): hábil para criar, inventar, descrever, explorar, 

imaginar e supor; 

- com inteligência prática: hábil para usar, utilizar, aplicar, implementar 

e  pôr em prática as ideias. 

 

Lopes de Sá (2001: 175) 
Exercício do zelo, Honestidade, Virtude do sigilo, Virtude da competên-

cia. 

Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 

de Agosto 

O Professor: 

Dimensão profissional, social e ética; 

Dimensão do desenvolvimento do Ensino/Aprendizagem;  

Dimensão da participação na escola e do envolvimento na comunidade;  

Dimensão do desenvolvimento profissional. 

Rodriguez (2005: 117) 

 

Ambição, Competência, Integridade.  

Robinson (2011: 9) Dedicação, Abnegação, Ética do cuidar, Coragem.  

Chauí (2000: 448)  

 

Coragem, Temperança, Prodigalidade, Magnificência, Respeito próprio, 

Prudência, Gentileza, Veracidade, Agudeza de espírito, Amizade, Justa 

indignação 

Rego e Cunha (2007: 187) 

Energia e tolerância ao stress, Autoconfiança, Locus de controlo interno, 

Maturidade emocional, Honestidade/integridade, Motivação para o 

sucesso, Motivação para o poder social. 

 
Tabela 10 – Síntese de diversas virtudes exigidas aos líderes escolares, segundo diversos autores (Fonte: 

vários). 
 

A multiplicidade de propostas é suscetível de duas observações de algum modo contra-

ditórias: cada autor salienta de modo especial uma vertente, embora não deixe de lado aspetos 

ou dimensões mais transversais; e seria, mesmo assim, possível encontrar um denominador 

http://pesquisa.fnac.pt/ia69359/James-C-Hunter?SID=38b66fcf-b7d3-6ada-832f-6a64f19eb41a&UID=014D029D4-1991-0FFC-CA47-8487233F431B&Origin=GOOGLE_LIVROS&OrderInSession=1&TTL=300320171643
http://www.educris.com/v2/120-perfil/919-ser-professor#1
http://www.educris.com/v2/120-perfil/919-ser-professor#2
http://www.educris.com/v2/120-perfil/919-ser-professor#3
http://www.educris.com/v2/120-perfil/919-ser-professor#4
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mais ou menos comum relativamente restrito – desde que fizéssemos um esforço para con-

gregar termos ou até propostas que são quase sinónimos uns de outros. O facto de não reali-

zarmos neste trabalho essa tarefa prende-se com duas razões: a primeira, porque no capítulo 

seguinte recolheremos mais uma ‘lista’ de atributos a considerar muito importantes nos líde-

res escolares; e a segunda porque tentaremos no último capítulo uma seleção de alguns desses 

itens que podem ser uma síntese – embora muito breve – de quase todas essas propostas. 
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Capítulo VI 

Representação e autorrepresentação do líder escolar 

O corpo deste capítulo é, logicamente, constituído por dois subtítulos: as questões de 

metodologia utilizadas para a elaboração do inquérito – com os diversos itens que são habitu-

ais para a caracterização da amostra, dos instrumentos, do tratamento estatístico; e a interpre-

tação dos resultados. Convém, no entanto, referir desde já que não será feita separação física e 

lógica da apresentação e da interpretação dos resultados; e que, por outro lado, algumas con-

clusões acompanham desde logo essa interpretação, sem prejuízo de o Capítulo VII vir a recu-

perar algumas dessas conclusões e a estendê-las no alcance em relação à nossa questão inicial 

e ao objetivo central da investigação. 

Importa também fazer uma ressalva quanto à desproporção entre os dados recolhidos no 

inquérito e os que constam do corpo deste capítulo –, e do texto em geral: as muitas centenas 

de horas necessárias para o processamento estatístico dos dados não estão aqui refletidas. Por 

um lado, como já foi referido anteriormente, o corpo do texto ficaria extraordinariamente ‘ma-

çudo’ e de leitura ‘cansativa’ para o digníssimo júri; por outro, há a plena consciência de que 

num tema destes, no domínio das ciências humanas e sociais e, sobretudo, dos valores na edu-

cação – como também já foi referido – a comprovação ou infirmação ‘experimental’ de uma 

‘teoria’ não tem o peso metodológico e assertivo como sucede no campo das ciências experi-

mentais ou mesmo noutros domínios das ciências humanas e sociais. 

Mas o possível menor ‘interesse’ desta vertente do trabalho não lhe retira a legitimidade 

que dela pode ser extraída para o objetivo em causa. Em consequência, não será desperdiçada 

essa fonte de informação para a confirmação do argumento que nos propusemos desenvolver.  

6.1. Enquadramento metodológico 

 

Albarello (2005: 52) refere que a aplicação do questionário é uma fase essencial, onde 

se concretiza «a cristalização de toda a reflexão precedente cujas diversas fases podemos re-

sumir: delimitação do campo, determinação de um quadro teórico e de objetivos específicos, 

bem como explicitação das hipóteses». A abordagem quantitativa de um problema pode ser 

considerada como uma procura de relações entre um fenómeno ou objeto de estudo tomado 

como variável e outros fenómenos ou dados também variáveis. O que pretendemos, aqui, por-
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tanto, é relacionar a variável dimensão ética e moral das lideranças escolares, compará-la com 

outras variáveis e tentar considerá-la como uma variável independente que, em vez de ser 

condicionada por outras variáveis, seria ela a condicionante das dimensões essenciais do pro-

cesso educativo escolar. 

Importa, por isso, antes de mais, começar esta abordagem metodológica por essa mesma 

questão das variáveis e invariáveis. Depois, surgirão os outros aspetos específicos deste estu-

do prático. 

 

6.1.1. Variáveis 

Uma variável pode ser encarada como uma classificação ou medida; uma quantidade 

que varia; um conceito operacional que envolve ou apresenta valores; aspeto, propriedade ou 

fator, observável num objeto de estudo e suscetível de ser medido.  

Para Vilelas (2009: 83), variáveis são qualidades, propriedades ou caraterísticas de 

objetos ou pessoas ou de situações que são estudadas numa investigação, que são suscetí-

veis de assumir diferentes valores. 

As variáveis podem ser independentes, dependentes, de investigação, atributos e es-

tranhas. Neste estudo abordaremos as variáveis dependentes e as variáveis independentes. A 

variável dependente é o fenómeno em estudo, é o que pretendemos investigar, ou seja, aquilo 

que é o objeto de estudo e é manipulado pelos investigadores; é o resultado da ação das variá-

veis independentes, também chamada de variável resposta ou efeito. Assim, qualquer investi-

gação tem por objetivo chegar à variável dependente, isto é, ao resultado adquirido com os 

procedimentos da investigação. Segundo Fortin (2009:171),  

uma variável dependente é a que sofre o efeito da variável independente; é o resultado 

predito pelo investigador. A variável dependente é muitas vezes chamada de variável 

critério ou de variável explicada. Variáveis independentes e variáveis dependentes estão 

em correlação: a variável independente, manipulada pelo investigador, produz um efeito 

determinado sobre a variável dependente. 

As variáveis independentes são as que influenciam as dependentes, isto é, são aquelas 

que afetam outras variáveis e que explicam um dado conhecimento. Permitem explicar as 

diferentes características da variável dependente. Para Cervo e Bervian (2002), a variável 

independente influencia, determina ou afeta uma outra variável, determinando, condicionan-

do ou causando algum resultado, efeito ou consequência. É um fator que pode ser manipula-

do pelo investigador, numa tentativa de assegurar a reação do fator com um fenómeno obser-

vado ou a ser descoberto, para observar a influência exercida sobre um eventual resultado. A 

autora Fortin (2009:171) refere que «uma variável independente é um elemento que é intro-
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duzido e manipulado numa situação de investigação com vista a exercer um efeito sobre uma 

outra variável. A variável independente, chamada também variável experimental, é conside-

rada como a causa do efeito produzido na variável dependente». 

O que pretendemos neste trabalho – com as ressalvas próprias de uma complexidade 

maior para determinar variáveis independentes e fazer relações quantitativas – é tomar a di-

mensão ética da convicção, atitude e ação do líder escolar como a variável independente de 

maior peso para as relações – e mesmo resultados escolares – e para a realização pessoal e 

profissional dos professores. Mas a abordagem qualitativa da questão, que permitirá funda-

mentar essa perspetiva de variável condicionadora do clima e sucesso escolares, em estudos 

diversos anteriores, não será única. Então, a componente quantitativa deste estudo procurará 

confirmar em parte a construção do valor dessa variável, mas ao mesmo tempo tomá-la co-

mo independente de outras independentes mais simples.  

No nosso estudo trabalharemos com diversas variáveis dependentes e independentes, de 

que damos alguns exemplos:  

Variáveis independentes: idade, anos de serviço docente, anos de serviço no agrupa-

mento/escola, experiência de liderança (diretor ou equivalente, assessor de direção ou equiva-

lente, coordenador de escola, presidente do conselho geral, coordenador de departamento, 

delegado de grupo, diretor de turma), género, grau académico e nível de ensino ministrado; 

 
Variáveis dependentes: clima relacional escolar, sentimento de realização profissional 

docente, atitude colaborativa e auto conceito, sucesso escolar e, necessariamente, perfil ético 

de atuação. 

 

6.1.2. Caracterização geral dos sujeitos/amostra 

Não sendo, como já foi indicado, a vertente prática ou quantitativa deste trabalho a que 

merecerá maior atenção, tanto pelo caráter específico do mesmo como pelas limitações ou 

até barreiras intransponíveis que se colocariam à sua execução num prazo de tempo relati-

vamente curto, não ficará, no entanto, sem ser abordado o enquadramento teórico dessa com-

ponente quantitativa. Neste ponto do percurso é disso que constam os subtítulos que se se-

guem. 

 

População. O conhecimento e a compreensão de alguns termos como população, 

amostra, amostragem e unidades amostrais, são importantes, antes de se realizar uma pesqui-

sa. Numa investigação, a população consiste no conjunto total de elementos em estudo, que 

podem ser pessoas, organizações, escolas, etc., para as quais se pretende generalizar os 
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resultados. Segundo Vilelas (2009: 245), população é «. . . o conjunto de todos os indivíduos 

nos quais se desejam investigar algumas propriedades»; e Fortin (2009: 311) refere que «a 

população, que é objecto do estudo, é chamada de ‘população-alvo’». Assim, a ‘população-

alvo’ será o conjunto das pessoas que satisfazem os critérios de seleção determinados anteci-

padamente e que possibilitam fazer generalizações. No nosso estudo determinou-se que a 

população serão os professores do ensino Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 

do ensino secundário do sistema público educativo português do Concelho de Vila Verde. 

Este concelho com uma população de 47.887 habitantes, segundo os censos de 2011, ocupa 

uma área de 228.7 Km2, é composto por 33 freguesias, e é limitado a norte pelo concelho 

de Ponte da Barca, a leste por Terras de Bouro, a sueste por Amares, a sul por Braga, a oeste 

por Barcelos e a noroeste por Ponte de Lima. O setor primário já não é predominante no teci-

do económico do concelho, tornando-se visível um aumento do peso dos setores secundário e 

terciário, nomeadamente na zona sul do concelho. A sua população escolar encontra-se dis-

tribuída por quatro territórios educativos: Vila Verde e Pico de Regalados (Agrupamento de 

Escolas de Vila Verde), Vila de Prado (Agrupamento de Escolas de Prado), Moure e Ribeira 

do Neiva (Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva) e Escola Secundária de 

Vila Verde. Assim, a ‘população-alvo’ será composta pelos 557 professores destes três agru-

pamentos e da Escola Secundária de Vila Verde e com a distribuição expressa no Quadro 1 – 

distribuição por nível de ensino. 

Quadro 1 –  Distribuição por nível de ensino/agrupamento 

 
Agrupamento de 

Escolas de Prado 

Agrupamento de Esco-

las de Moure e Ribeira 

do Neiva 

Agrupamento de 

Escolas de Vila 

Verde 

Escola Secun-

dária de Vila 

Verde 

Pré-Escolar 10 16 25  

1.º Ciclo 25 37 51  

2.º Ciclo 24 30 58  

3.º Ciclo 44 54 87  

3.º Ciclo/ Secundário    96 

Total (557) 103 137 221 96 

 

A composição de cada agrupamento relativamente ao número de jardins de infância (JI), 

escolas básicas do 1.º ciclo (EB1), básicas do 2.º e 3.º ciclos (EB23) e 3.º ciclo e secundário é 

a que está representada no Quadro 2: 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_da_Barca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terras_de_Bouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barcelos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_Lima
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Quadro 2 –  Distribuição por tipo de escola/agrupamento 

 
Agrupamento de 

Escolas de Prado 

Agrupamento de Esco-

las de Moure e Ribeira 

do Neiva 

Agrupamento de 

Escolas de Vila 

Verde 

Escola Secun-

dária de Vila 

Verde 

JI 3 7 17  

EB1 4 3 13  

EB23 1 2 2  

3.º Ciclo/Secundário 

Ciclo/Secundário 

   1 

 

 

Amostra. Uma amostra, sendo uma parte representativa da população que se pretende 

estudar, é a parcela ou subconjunto de sujeitos, indivíduos, elementos, dados, ou observações 

recolhidas a partir de uma população de onde foi extraída. Assim, segundo Fortin (1999), 

citada por Vilelas, 2009: 245), «uma amostra (n), neste sentido amplo, não é mais que 

uma parte do todo a que chamamos população (N) e que a representa». Uma das característi-

cas ou exigência importantes da amostra é a sua representatividade. Uma amostra deve ser 

representativa, isto é, deve, proporcionalmente, conter as características da população donde 

é retirada, quer qualitativa quer quantitativamente, para que as conclusões possam estender-

se a toda a ‘população-alvo’. De acordo com as recomendações de Silvab (2011: 33), dado 

que na maior parte das vezes é impossível testar toda a população, alguns princípios devem 

estar presentes no momento da formação da amostra, nomeadamente – e resumidos de uma 

forma muito à letra: 

Imparcialidade: possibilidade de todos os sujeitos que participam na amostra expressa-

rem a sua opinião sem qualquer condicionamento do investigador; 

Representatividade: a amostra deve, proporcionalmente, conter as características da po-

pulação, quer qualitativa quer quantitativamente, para que as conclusões possam estender- se 

com fiabilidade a toda a população;  

Dimensão da amostra: relação quantitativa entre a população-alvo e a amostra de modo 

a que seja mais significativa a representatividade qualitativa. 

À medida que aumentamos o tamanho da amostra, o erro tende a reduzir-se; mas mais 

importante do que a dimensão da amostra é a sua representatividade, isto é, o grau de simila-

ridade com a população em estudo. Uma amostra não representativa diz-se enviesada. Numa 

amostra o aspeto mais importante é que ela represente a população em todos os seus padrões, 

isto é, que a amostra possua uma estrutura consistente com a estrutura da população. Para o 

nosso estudo foram garantidos os três princípios.  
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Segundo Silvab (2011: 47), para uma população-alvo de 600 professores e com um erro 

de 0,05, serão necessários 234 inquéritos validados96. Para a nossa população-alvo de 571 

professores, depois de recolhidos os inquéritos  nos três agrupamentos e na escola secundária,  

Parâmetros  n % n (MLQ) % 

(MLQ) Género Masculino 67 25,28 66 26,61 

Feminino 198 74,72 182 73,39 

Idade 

32 a 35 anos 7 2,65 6 2,42 

36 a 39 anos 15 5,68 10 4,03 

40 a 43 anos 31 11,74 27 10,89 

44 a 47 anos 58 21,97 57 22,98 

48 a 51 anos 56 21.21 55 22,18 

52 a 55 anos 61 23.11 56 22,58 

56 a 59 anos 27 9,85 27 10,89 

60 a 64 anos 10 3,79 10 4,03 

Categoria Profissional 
Quadro do Agrupamento 227 85,66 216 87,10 

Quadro de Zona Pedagógica 23 8,68 21 8,47 

Contratado 15 5,66 11 4,44 

Habilitações Académicas 

Bacharelato 5 1,89 5 2,02 

Licenciatura 183 69,06 173 69,76 

Pós-graduação 31 11,70 26 10,48 

Mestrado 45 16,98 - - 

Doutoramento 1 0,38 - - 

Mestrado/Doutoramento - - 44 17,74 

Nível de Ensino 

Pré-Escolar 19 7,17 15 6,05 

1.º Ciclo 52 19,62 44 17,74 

2.º Ciclo 47 17,74 46 18,55 

3.º Ciclo 77 29,06 73 29,44 

Secundário 49 18,50 49 19,76 

3.º Ciclo e Secundário 21 7,92 21 8,47 

Tempo de Serviço 

6 a 9 anos 5 1,89 4 1,61 

10 a 13 anos 7 2,64 6 2,42 

14 a 17 anos 19 7,17 14 5,65 

18 a 21 anos 67 25,28 64 25,81 

22 a 25 anos 49 18,50 48 19,35 

26 a 29 anos 55 20,75 52 20,97 

30 a 33 anos 34 12,83 31 12,5 

34 a 37 anos 22 8,30 22 8,87 

38 a 42 anos 7 2,64 7 2,82 

Tempo Serviço no Agrupamento 

0 a 3 anos 53 20,75 44 17,74 

4 a 7 anos 47 17,74 45 18,15 

8 a 11 anos 47 17,74 43 17,34 

12 a 15 anos 41 15,47 40 16,13 

16 a 19 anos 20 7,55 20 8,06 

20 a 23 anos 23 8,68 23 9,27 

24 a 27 anos 20 7,55 19 7,66 

28 a 31 anos 14 5,28 14 5,65 

Agrupamentos 

A 70 26,42 70 28,23 

B 28 10,57 28 11,29 

C 44 16,60 43 17,34 

D 123 46,42 107 43,15 

      Legenda:  n- amostra; % - frequência relativa; n (MLQ)- amostra do MLQ; % (MLQ) - frequência relativa do MLQ 

Tabela 11 – Caracterização da amostra dos professores. 

obtivemos 276 inquéritos, dos quais 265 foram validados. Não foram validados onze inquéri-

                                                           
96 Em Apêndice II vai o modelo de questionário usado. 
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tos por haver dados omissos, nomeadamente nos pontos V2. (parâmetros relativos a quem 

exerce qualquer ‘cargo’), VII (caracterização ‘moral’ de um líder escolar) e VIII (estilos de 

gestão e de liderança: questionário desenvolvido por Bernard M. Bass e Bruce J. Avolio, 

denominado por Questionário Multifactorial de Liderança – MLQ. Os 265 inquéritos valida-

dos corresponderiam, segundo Silvab (2011: 47), a uma população-alvo de 850 professores, 

com um erro de 0,05. Ora, a nossa população é de 571, pelo que a amostra é, quantitativa-

mente, representativa. Em Anexo IV reproduz-se um quadro com os rácios de população e 

amostra, segundo Silvab (2011:47). Na Tabela 11 estão os elementos essenciais de caracteri-

zação da amostra recolhida. 

 

6.1.3. Recolha de dados 

Como já foi referido, os dados, segundo a sua procedência, podem ser designados de 

primários ou secundários. Os dados primários são obtidos diretamente da realidade pelo pes-

quisador em contacto com os factos que investiga. Ao invés, os dados secundários são regis-

tos escritos, oriundos também de um contacto com a realidade, mas que já foram recolhidos e 

tratados por outros pesquisadores. As técnicas de recolha destes dados são bem diferentes. O 

investigador, nos dados primários, depara-se com a complexa e mutável realidade; e 

nos dados secundários confronta-se com a acumulação de materiais dentro dos quais é neces-

sário determinar criteriosamente os mais pertinentes (Vilelas, 2009: 266). Nestes é necessário 

também ter preocupações de ordem hermenêutica. 

Poderemos considerar, em princípio, um instrumento de recolha de dados qualquer re-

curso de que o investigador se possa valer para conhecer os fenómenos e extrair-lhes a infor-

mação desejada. 

Os métodos de recolha dos dados primários variam de acordo com algumas característi-

cas que, para Polit e Hungler (1995, cit. Vilelas, 2009: 267), são: 

 

Estrutura: os dados que se pretendem investigar devem ser colhidos de uma maneira 

convenientemente estruturada. A informação de toda a amostra é recolhida do mesmo 

modo, de uma forma comparável e previamente estabelecida. 

Possibilidade de quantificação: Os métodos de recolha de dados devem permitir que 

ela seja feita de uma forma narrativa, para poderem ser quantificados. 

Objetividade: Os investigadores procuram que a recolha de dados seja o mais objetiva 

possível. 

 
As técnicas de recolha de dados podem ser variadas, passando pela observação direta, 

entrevista, questionários, testes, escalas, etc. Na metodologia qualitativa existem as técnicas 

diretas e indiretas de recolha de dados. Segundo Colás (1992: 255), as técnicas diretas passa-

rão pela observação participante, entrevistas qualitativas e histórias de vida; e nas técnicas 
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indiretas recorrer-se-á aos documentos oficiais – registos, documentos internos, dossiers, es-

tatutos, registos pessoais, etc; e aos documentos privados – diários, cartas, autobiografias, etc. 

O procedimento da colheita de dados é de grande importância pois, se não for efetuado efici-

entemente, poder-se-ão retirar ilações e conclusões erradas. 

 

Inquérito por questionário. Os inquéritos são exclusivos das ciências sociais e par-

tem da ideia de que, quando se quer conhecer algo do comportamento das pessoas, o me-

lhor, o mais direto e o mais simples, é perguntá-lo diretamente a elas. Através dos inquéri-

tos por questionário, podemos obter conclusões dos dados recolhidos, geralmente de um 

grupo socialmente significante, recorrendo a uma análise do tipo quantitativo ou qualitativo; 

e segundo Tuckman (2002: 308), é uma técnica de recolha de dados «acerca das pessoas, 

sobretudo interrogando-as e não observando-as». Para Vilelas (2009: 135), os inquéritos são 

ajustados quase sempre para estudos do tipo descritivo e não tanto para os exploratórios; são 

desajustados para aprofundar aspetos psicológicos ou psicossociais profundos, mas muito efi-

cazes para problemas pouco delicados; são pouco válidos para problemas intrínsecos às rela-

ções e estruturas sociais e mais válidos para condutas mais simples ou comportamentos, atitu-

des e opiniões maciças. São palavras do mesmo autor (2009: 133): 

 

Os inquéritos são exclusivos das ciências sociais e partem da premissa de que, se 

queremos conhecer algo do comportamento das pessoas, o melhor, o mais direto e o 

mais simples, é perguntá-lo diretamente a elas. Trata-se, portanto, de requerer informa-

ção a um grupo socialmente significativo de pessoas acerca dos problemas em estu-

do, para logo, mediante uma análise do tipo quantitativo ou qualitativo, retirar as 

conclusões que correspondem aos dados recolhidos. 

 

O inquérito por questionário representa uma importante técnica quantitativa de recolha 

de dados utilizada neste estudo com o intuito de obter informação de uma forma relativamen-

te acessível e rápida. A sua utilização tem como objetivo «obter respostas de um grande nú-

mero de indivíduos às mesmas perguntas, de modo que o investigador possa descrevê-las, 

compará-las e relacioná-las e demonstrar que certos grupos possuem determinadas ca-

racterísticas. Os inquéritos podem dar resposta às perguntas «“o quê?”, “quando?” e “como?”, 

mas o porquê não é tão fácil de descobrir» (Bell, 2004: 27) – que, no caso específico deste 

estudo, serão antes opiniões ou traduções de experiência socioprofissional sobre valores, ati-

tudes e comportamentos.  

Porém, os inquéritos por questionário têm as suas vantagens e desvantagens. Como van-

tagens podemos considerar que podem ser aplicados simultaneamente a um grande número de 

indivíduos; mesmo que os sujeitos estejam dispersos por uma área geográfica extensa, o ques-
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tionário pode ser enviado e devolvido pelo correio; garantem o anonimato dos inquiridos, o 

que leva a maior veracidade nas respostas dadas; permitem que os sujeitos respondam no 

momento que julgam mais conveniente; não há circunstâncias externas que possam influenci-

ar as respostas; obtêm-se respostas que de outro modo seriam inacessíveis. Para Quivy e 

Campenhoudt (2008: 189), é a  

possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados e de proceder, por conseguin-

te, a numerosas análises de correlação. O facto de a exigência, por vezes essencial, de 

representatividade do conjunto dos entrevistados pode ser satisfeita através deste méto-

do. 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.  

 

Para que este método seja digno de confiança terão de ser, no entanto, preenchidas 

algumas condições, nomeadamente: 

 

rigor na escolha da amostra, formulação clara e unívoca das perguntas, correspon-

dência entre o universo de referência das perguntas e o universo de referência dos en-

trevistados, atmosfera de confiança no momento da administração do questionário, ho-

nestidade e consciência profissional dos entrevistadores. Se qualquer destas condições 

não for corretamente preenchida, a credibilidade do conjunto do trabalho ressente-se 

(Quivy e Campenhoudt, 2008: 190). 

 

Como desvantagens, poderemos considerar que não permitem saber o que sujeito estava a 

pensar no momento em que respondeu; o questionário não oferece a garantia de que a maioria 

dos sujeitos o devolva, o que pode implicar uma diminuição tal da amostra que a torne insufi-

ciente; apenas abordam um relativamente pequeno número de questões, uma vez que quanto 

mais perguntas houver, maior é a probabilidade de não serem respondidas; podem surgir difi-

culdades de objetividade, uma vez que a mesma pergunta poderá ser interpretada de diferente 

modo por diferentes sujeitos. É fundamental que haja a implementação de um pré-teste, antes 

da aplicação de um questionário, sobretudo para se detetar ao nível da formulação dos itens e 

de outras condicionantes possíveis incorreções ou incompreensões. Para Gil (1999, cit. Vile-

las, 2009: 298), o pré-teste tem como intuito mostrar possíveis falhas na redação do questio-

nário, tais como: complexidade das questões, imprecisão na redação, inutilidade das questões, 

exaustão e constrangimentos ao inquirido. O autor refere que para a aplicação do pré-teste é 

suficiente uma amostra de 10 a 20 indivíduos de uma população; mas Hill (2002, cit. Vilelas, 

2009: 298) considera que o pré-teste deverá ser aplicado a pelo menos 50 sujeitos, dependen-

do da dimensão da amostra. Para Vilelas (2009: 298), 

 

a testagem do questionário serve para verificar se: 

todas as questões são compreendidas pelos inquiridos do mesmo modo, e da maneira 

prevista pelo investigador; 

as respostas alternativas às questões fechadas cobrem todas as respostas possíveis; 
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não há respostas inúteis, inadequadas à informação pretendida, demasiado difíceis ou 

a que um grande número de sujeitos se recusa a responder, por serem tendenciosas ou 

desencadeadoras de reações de autodefesa; 

não faltam perguntas relevantes; 

os inquiridos não considerarão o questionário demasiado longo, aborrecido ou difícil. 

 
Ciconeli (199, cit. Vilelas. 2009: 360) refere que o pré-teste poderá propiciar a avalia-

ção da compreensão e clareza dos itens presentes no instrumento e possibilitar a avaliação 

da validade aparente do instrumento. Vilelas (2009: 361) refere que a ‘validade’ de um 

instrumento é a capacidade que este possui de avaliar exatamente aquilo que se propõe medir, 

isto é, o grau com que um instrumento realmente avalia a variável que pretende medir. Carmo 

e Ferreira (1998) valorizam o pré-teste porque com ele poderemos verificar se o questionário 

é de fácil manuseio; se é demasiado longo; qual a média de tempo de resposta de cada in-

quirido; se os itens são compreendidos da mesma forma por todos os indagados e da forma 

conjeturada; se os itens são improfícuos ou encarados como excessivamente intrusivos; se as 

escalas estão em concordância com as respostas pretendidas dos inquiridos e se faltam 

perguntas importantes. Para o já citado autor Vilelas (2009: 300), «uma escala pode definir-se 

como um contínuo de valores ordenados correlativamente que admite um ponto inicial e 

um ponto final». Gil (1999, cit. Vilelas, 2009: 300) refere que uma escala deve reunir os re-

quisitos básicos como a ‘Fiabilidade’ e a ‘Validade’, para que possa considerar-se suscetí-

vel de conter uma informação objetiva. Refere ainda que a fiabilidade «é uma medida de con-

sistência da escala que avalia a sua capacidade para discriminar de um modo constante um 

valor de outro, ou seja, quando os mesmos objetos aparecem valorizados sempre da mesma 

maneira»; e a validade  

indica a capacidade da escala para medir as qualidades para as quais foi construída e 

não outras parecidas. Uma escala confusa não pode ter validade, tal como uma escala 

que mede, indiscriminadamente, distintas variáveis sobrepostas. Uma escala tem vali-

dade quando verdadeiramente mede o que afirma medir (Vilelas, 2009: 301).  

 

As escalas diferenciam-se de acordo com o rigor com que foram construídas e também de 

acordo com comportamento das variáveis que medem. 

Neste inquérito por questionário utilizar-se-ão as escalas do tipo Likert e que na perspe-

tiva de Tuckman (2000: 280) servem para «registar o grau de concordância ou discordância 

com determinada afirmação sobre uma atitude, uma crença ou um juízo». No nosso estudo 

foi realizado o pré-teste com uma amostra de 20 professores do concelho de Braga, que in-

cluiu uma diretora de um agrupamento de escolas, quatro diretores de turma, uma psicóloga 

escolar e professores que representavam os cinco níveis de ensino, isto é, desde o pré-

escolar ao secundário. Os inquiridos não tiveram dificuldades na compreensão das questões e 
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demoraram entre quinze e vinte minutos no preenchimento do inquérito. Do pré-teste surgiu a 

preferência dos respondentes por uma escala tipo Likert de 1 a 5, nos pontosV2. (parâmetros 

relativos a quem exerce qualquer ‘cargo’), VII (caracterização ‘moral’ de um líder escolar) 

e VIII (estilos de gestão e de liderança: questionário MLQ) em detrimento de uma escala 

inicial de 0 a 4. Essa opinião/contributo foi aceite, e assim, a notação 1 passou a representar 

nada importante; a 2, pouco importante; a 3, alguma importância; a 4, importante; e a 5, 

muito importante. Não houve problemas de interpretação no preenchimento do questionário 

e o tempo médio de preenchimento foi de 18 minutos. Após a realização do pré-teste e já 

com as alterações propostas, foi pedido em seis de maio de dois mil e dezasseis um parecer 

sobre o inquérito à Comissão de Ética da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro, 

presidida pela Professora Doutora Maria da Conceição Azevedo. Em dezasseis de maio de 

dois mil e dezasseis a Comissão de Ética (CE) deu o seu parecer favorável, considerando que 

estavam garantidas as condições de confidencialidade e consentimento informado dos partici-

pantes (Apêndice III). O consentimento informado (Apêndice IV) foi pedido aos quatro direto-

res que se prontificaram em aceitar de imediato. Assim, só após o parecer da CE e do consen-

timento informado dos Diretores é que se passou à fase da implementação do inquérito por 

questionário. Os inquéritos foram entregues aos professores pessoalmente em formato papel, 

dentro de envelopes, mas também foi criado o inquérito em formato digital para quem quises-

se preencher por via eletrónica97. Os professores, no entanto, preferiram preencher no formato 

papel. No Agrupamento de Escolas de Prado foi o próprio Diretor que amavelmente se dispôs 

a distribuir e recolher os inquéritos; no Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 

e na Escola Secundária foram dois colegas que se prontificaram para a sua distribuição e reco-

lha; e no Agrupamento de Escolas de Vila Verde foi o autor que se responsabilizou pela sua 

distribuição e recolha. Foram dois longos meses em que muitos quilómetros forram percorri-

dos para entregar e posteriormente recolher os inquéritos. Algumas das escolas do Agrupa-

mento de Escolas de Vila Verde distam 15 quilómetros da escola sede e, foi um trabalho ‘hér-

culeo’ a recolha dos inquéritos pois esta foi efetuada pessoalmente e, como já foi referido 

anteriormente, são muitas escolas. Apesar de haver uma saturação por parte dos professores 

em preencherem inquéritos, pode-se considerar um êxito a obtenção dos 276 inquéritos, dos 

quais só foram validados 265, pois lamentavelmente 11 não tinham sido integralmente preen-

chidos. Os dados omissos nos 11 inquéritos são referentes aos pontos V2. (parâmetros relati-

                                                           
97https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KGP-8MJg2X2p9mc2l8FqLw-_HnMlAv9ulqYXRTSNHQn1-

A/viewform  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KGP-8MJg2X2p9mc2l8FqLw-_HnMlAv9ulqYXRTSNHQn1-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_KGP-8MJg2X2p9mc2l8FqLw-_HnMlAv9ulqYXRTSNHQn1-A/viewform
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vos a quem exerce qualquer ‘cargo’), VII (caracterização ‘moral’ de um líder escolar) e VIII 

(estilos de gestão e de liderança – MLQ). No Quadro 3 podemos observar o número de res-

pondentes por agrupamento. 

 

                           Quadro 3 – Número de respondentes por agrupamento/escola 

 Inquéritos    

Recolhidos 

Inquéritos       

Validados 

Inquéritos Não 

Validados 

Agrupamento de Escolas de Prado  33 28 5 

Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva  47 44 3 

Agrupamento de Escolas de Vila Verde  125 123 2 

Escola Secundária de Vila Verde 71 70 1 

Total 276 265 11 

 

O MLQ é um questionário usado a nível mundial nos estudos e contextos sobre lide-

rança, nomeadamente nas Lideranças Transformacional, Transacional e Laissez-faire, per-

mitindo descrever vários comportamentos e determinar um tipo específico de liderança ou 

os resultados desta. Segundo Avolio e Bass (2004: 13), é um instrumento  de medida de re-

conhecida  qualidade e é utilizado em vários setores de atividade:  empresariais, governamen-

tais, escolares, militares, religiosos, etc. Em Portugal o MLQ foi usado em estudos como o de 

Castanheira e Costa (2007). Segundo os autores (2007: 141),  

é objetivo de Multifactor Leadership Questionnaire ( MLQ), questionário utilizado por 

investigadores de vários países há mais de 20 anos, caracterizar tipos de liderança, es-

tando especificamente orientado para a identificação das chamadas lideranças transfor-

macional, transacional e laissez-faire.  
 

Segundo Bento (2008: 7), o MLQ é constituído por 45 proposições divididas em doze cate-

gorias que refletem a Liderança Transformacional (5), a Liderança Transacional (2) a Lide-

rança Laissez-faire (2) e os Resultados de Liderança (3). A escala é ordinal de 5 pontos de 0 

a 4, sendo o 0 nada importante; o 1 pouco importante; o 2 de alguma importância; o 3 im-

portante; e o 4 muito importante. Como foi referido atrás e por sugestão dos respondentes 

ao pré-teste, a escala passou a ser de 1 a 5, com as respetivas transposições qualitativas. 

Segue-se a apresentação das 12 categorias, segundo Avolio e Bass (2004). 

O Quadro 4 apresenta-nos as cinco categorias e os respetivos itens (questões numera-

das do questionário) da liderança transformacional. Essas categorias e itens são descritos 

de seguida. 
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Quadro 4 – Categorias e itens da liderança transformacional 

 Categorias Itens 

Liderança Transformacional 

1. Atributos de Influência Idealizada 

2. Comportamentos de Influência Ide lizada 

3. Motivação Inspiracional 

4. Estimulação Intelectual 

5. Consideração Individual 

10 – 18 – 21 – 25 

6 – 14 – 23 – 34 

9 – 13 – 26 – 36 

2 – 8 – 30 – 32 

15 – 19 – 29 – 31 

 

Categoria 1 – Atributos de Influência Idealizada (Idealized Influence Attributted – 

IIA). Nesta categoria está incluído o carisma do líder, que oferece uma visão e o sentido de 

missão. Estes líderes adotam comportamentos que estimulam o orgulho nos liderados gran-

jeando o seu respeito, confiança, identificação e fortes laços com o líder. Estes líderes 

transformacionais, com este tipo de atributos, têm grande influência e poder sobre os seus 

colaboradores.  

Categoria 2 – Comportamentos de Influência Idealizada (Idealized Influence Beha-

vior – IIB). Os líderes falam dos seus valores e crenças tendo condutas que demonstram ser 

consistentes com os mesmos e possibilitam a dinamização e a inspiração dos colaboradores 

para a importância de um sentido de missão, assim como para uma visão possível de ser 

alcançada. Há uma preocupação com as consequências éticas e morais das suas decisões. 

Categoria 3 – Motivação Inspiracional (Inspirational Motivation – IM). Estes líderes 

têm comportamentos em que há a preocupação de motivar os liderados ao procurarem im-

plementar/estimular o espírito de equipa, ao transmitir de uma forma entusiasmada e confi-

ante aos seus colaboradores as visões que são concretizáveis e como as atingir e ao relacio-

narem de uma forma simples os objetivos comuns, fomentando a compreensão do que é 

correto e importante. 

Categoria 4 – Estimulação Intelectual (Intellectual Stimulation – IS). Os líderes, atra-

vés da estimulação intelectual, têm a capacidade de estimular os seus colaboradores a se-

rem criativos e inovadores, abordando e reestruturando assim de uma forma diferente os 

problemas e permitindo que o status quo seja alterado, se assim for considerado necessário: 

por hábitos perniciosos adquiridos ou pela perspetiva bem fundamentada de melhoria possí-

vel. Os liderados são encorajados a questionar as suas crenças e valores; mas existe o cui-

dado para que num ambiente de questionamento os erros individuais não sejam alvo públi-

co de crítica.  

Categoria 5 – Consideração Individual (Individual Consideration – IC). Os líderes 

preocupam-se com criar um ambiente que favoreça o crescimento profissional dos lidera-
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dos, apoiando-os, aconselhando-os, treinando-os e lidando com estes como pessoas indivi-

duais, com necessidades próprias, e não como simples membros de um grupo de trabalho. 

Conseguem, assim, provocar mudanças nos seus colaboradores, desenvolvendo as capaci-

dades de cada um em prol da singularidade pessoal e da organização.  

O Quadro 5 apresenta-nos as duas categorias e os respetivos itens da liderança tran-

sacional, que também se descrevem de seguida. 

 

Quadro 5 – Categorias e itens da liderança transacional 

  Categorias Itens 

Liderança Transacional 
6. Recompensa Contingente 

7. Gestão por Exceção Ativa 

1 – 11 – 16 – 35 

4 – 22 – 24 – 27 

 

Categoria 6 – Recompensa Contingente (Contingent Reward – CR). O líder clarifica 

o liderado definindo os objetivos e o que este deve fazer para ser recompensado quando os 

objetivos são atingidos. Assim, partindo do princípio que a recompensa fomenta a melhoria 

do desempenho quer individual, quer grupal, o líder negoceia a troca de recompensas pelo 

bom desempenho. 

Categoria 7 – Gestão por Exceção Ativa (Management by Exception Active – MBEA). 

O líder monitoriza e controla com rigor desvios das regras e padrões de desempenho por 

forma a adotar imediatamente ações corretivas caso os liderados não alcancem os padrões 

estabelecidos.  

O Quadro 6 apresenta-nos as duas categorias e os respetivos da liderança laissez-

faire. 

 

Quadro 6 – Categorias e itens da liderança laissez-faire 

  Categorias Itens 

Liderança Laissez-faire 
                      8. Gestão por Exceção Passiva 

                      9. Laissez-faire 

3 – 12 – 17 – 20 

5 – 7 – 28 – 33 

 

Categoria 8 – Gestão por Exceção Passiva (Management by Exception Passive – 

MBEP). O líder revela uma apatia relativamente aos problemas e intervém apenas quando 

os problemas são sérios, se agravam e os objetivos não são alcançados.  

Categoria 9 – Laissez-faire (LF). O comportamento/atitude do líder carateriza-se por 

este abdicar ou demitir-se das suas responsabilidades, estando ausente quando é necessário, 

não se envolvendo em assuntos importantes e esquivando-se a tomar decisões. É a total 
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ausência de liderança, que implicará um impacto negativo no desempenho organizacional.  

O Quadro 7 apresenta-nos as três categorias e os respetivos itens dos Resultados de 

Liderança. Também se apresenta a descrição dos três respetivos itens.  

 

Quadro 7 – Categorias e itens dos resultados de liderança 

             Categorias                 Itens 

Resultados de Liderança 

                       10. Esforço Extra 

                       11. Eficácia 

                       12. Satisfação 

39 – 42 – 44 

37 – 40 – 43 – 45 

38 – 41 

 

Categoria 10 – Esforço Extra (Extra Effort – EE). É o resultado de liderança em que 

o líder tem a habilidade, a capacidade de conseguir que os liderados façam mais do que o 

esperado, superando as suas próprias expectativas. É intenção do líder promover nos lide-

rados a disposição para a sua contínua superação. 

Categoria 11– Eficácia (Effectiveness – E). Os líderes eficazes lideram grupos que re-

velam resultados em relação aos objetivos propostos e têm em atenção os interesses de cada 

um dos liderados, assim como do grupo como um todo. Face a níveis hierarquicamente supe-

riores estes líderes são capazes de representar a equipa eficazmente. 

Categoria 12 – Satisfação (Satisfaction – S). Esta categoria permite avaliar a satisfa-

ção dos liderados face ao estilo de liderança do líder, indicando assim se existe um ambien-

te de trabalho agradável e se essa forma de atuar é percecionada como adequada.  

Ao MLQ responderam 248 professores do total de 265 inquéritos validados, pois a 

questão só se dirigia a quem tinha exercido algum ‘cargo’ – o leva a concluir que 17 pro-

fessores da nossa amostra não tinham exercido qualquer ‘cargo’. 

 

6.1.4. Técnicas de análise de dados 

Finalizada a fase de recolha de dados proceder-se-á ao processamento de dados, sepa-

rando-se a informação que é do tipo numérica da informação que se expressa verbalmente. 

Com os dados numéricos, constroem-se quadros estatísticos, gráficos e indicadores 

numéricos, sintetizando os seus valores, permitindo descobrir relações significativas para as 

respostas às questões procuradas e inferir a partir da sua análise enunciados de alcance mais 

geral. Com a determinação de valores como frequências absolutas, frequência relativas, valor 

mínimo, valor máximo, média, moda, mediana, variância e desvio padrão, poderemos obter 

indicadores que permitam que se tenha uma ideia do modo como se distribuem os dados de 

uma pesquisa, informando acerca do valor da variável aleatória. Os dados que se apresentam 
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verbalmente podem ser convertidos em dados numéricos ou são processados como informa-

ção não quantificada, isto é, qualitativa. No tratamento de dados do foro qualitativo, a análi-

se de conteúdo é o método mais comummente usado. A análise de conteúdo, segundo a 

autora Bardin (1997: 42), é 

 
Um conjunto de técnicas de interpretação da comunicação visando obter, por procedi-

mentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitem a inferência de conhecimentos relativos às condi-

ções de produção/receção destas mensagens. 

 
Como recorremos a várias técnicas de recolha direta e indireta, combinando técnicas 

qualitativas e quantitativas, recorremos à ‘triangulação de metodologias’, no sentido de al-

cançar a confirmação indispensável e aumentar a fiabilidade da interpretação nesta investiga-

ção. Na perspetiva de Coutinho (2008: 9),  

a triangulação consiste em combinar dois ou mais pontos de vista, fontes de dados, 

abordagens teóricas ou métodos de recolha de dados numa mesma pesquisa por 

forma a que possamos obter como resultado final um retrato mais fidedigno da realida-

de ou uma compreensão mais completa do fenómeno a analisar.  

 

A triangulação, segundo Sousa (2009: 173), tem como objetivo «procurar recolher e analisar 

dados obtidos de diferentes origens, para os estudar e comparar entre si . . . possuindo o méri-

to de conferir um certo robustecimento à validade de uma investigação de caráter qualitati-

vo». Fortin (1999, cit. Vilelas, 2009: 344) refere que a triangulação é um método de verifica-

ção de dados e socorre-se de diversas fontes de informação, de vários métodos de colheita de 

dados ou de vários investigadores no mesmo estudo. Na perspetiva de Denzin (1989, cit. 

Vilelas (2009: 345), 

 

existem quatro tipos básicos de triangulação: a triangulação de dados subdividida em 

três subtipos: tempo, espaço e pessoa; a triangulação do investigador, que consiste no 

uso de múltiplos investigadores para o mesmo objeto; a triangulação teórica, a que se 

refere à utilização de múltiplas perspetivas, para além das singulares em relação ao 

mesmo objeto; e a triangulação metodológica, que pode implicar triangulação dentro 

dos métodos e triangulações entre os métodos. 

 
Nas sete primeiras questões do inquérito procurou-se a recolha de informação com o 

objetivo de caraterizar a nossa amostra, tendo sido feita uma análise descritiva, calculando-se 

frequências absolutas (n), frequências relativas (%) e médias aritméticas. Na oitava questão 

correspondente ao MLQ realizou-se uma análise exploratória de dados que incidiu sobre a 

frequência absoluta (n) e relativa (%) para as variáveis qualitativas, e sobre a média (M), des-

vio-padrão (DP), valores mínimo (Mín) e máximo (Máx) para as variáveis quantitativas. Nas 

variáveis quantitativas, a dispersão foi, ainda, verificada pelo coeficiente de variação (Silva, 
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2014: 43), ou seja, CV15%  fraca dispersão; 15<CV30%  moderada dispersão; 

CV>30%  forte dispersão. O nível de significância estatístico adotado foi de 5% (=0.05). 

Sempre que justificável, utilizamos o nível marginal de significância (=0.10). 

A consistência interna das subescalas do questionário MLQ foi avaliada pelo -

Cronbach. O -Cronbach varia entre 0 e 1, pelo que quanto mais próximo de 1 maior é a con-

sistência interna. Segundo Pestana e Gageiro (2005: 526), a consistência interna para um va-

lor do -Cronbach inferior a 0,6 é inadmissível; entre 0,6 e 0,7 é baixa; entre 0,7 e 0,8 é razo-

ável; entre 0,8 e 0,9 é boa; e superior a 0,9 é muito boa. O Quadro 8 apresenta os valores ob-

tidos para os diferentes tipos de Liderança, Resultados de Liderança, assim como as respeti-

vas categorias. O valor do -Cronbach para o questionário global da liderança foi de 0.88, 

revelando uma boa consistência interna. Relativamente à Liderança Transformacional e aos 

Resultados de Liderança, o valor do -Cronbach foi de 0.86, pelo que se pode considerar uma 

boa consistência interna. A consistência interna da liderança transacional (-Cronbach=0,69)  

                                     

                                         

 

 

 

 

e da Liderança Laissez-faire (-Cronbach=0,68) foi considerada razoável, dado aproximar-se 

de 0,7. 

A verificação da existência de relações de independência entre duas variáveis qualitati-

vas foi efetuada pelo teste de independência do quiquadrado de Pearson (2), por intermédio 

do procedimento de tabulação cruzada (crosstabs). O teste do quiquadrado pressupõe que 

nenhuma célula da tabela tenha frequência esperada inferior a 1 e que não mais do que 20% 

das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. Sempre que este pressuposto 

não foi garantido, recorreu-se ao teste do quiquadrado com simulação de Monte Carlo, com 

nível de confiança de 99%. Com Tabelas 2x2, na impossibilidade de cumprimento dos pres-

supostos, recorremos ao Teste Exato de Fisher (Fisher’s Exact Test). 

Sempre que uma amostra for de reduzida dimensão (n<30), impossibilitando o cumpri-

mento dos pressupostos da aplicação do teste do quiquadrado de Pearson, a associação entre 

variáveis qualitativas será efetuada pelo coeficiente Likelihood Ratio (rácio de verosimilhança 

Quadro 8 – Valores do Alpha de Cronbach 

 -Cronbach 

Liderança Transformacional 0,86 

Liderança Transacional 0,69 

Liderança Laissez-faire 0,68 

Resultados de Liderança 0,86 

Análise Global  0,88 
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– RV). Neste coeficiente, H0 representa que as duas variáveis são independentes; e H1 signifi-

ca que existe relação entre as duas variáveis. 

O estudo da correlação entre variáveis foi efetuado pelo coeficiente de correlação de 

Pearson (variáveis com distribuição normal) ou pela correlação de Spearman (variáveis com 

distribuição não-normal). A interpretação da magnitude da correlação foi efetuada pelo inter-

valo de correlação de Pestana e Gageiro (2005: 179), para quem, independentemente do sinal 

(+ ou –), se: 

r  0,19    correlação Muito Fraca 

0,20  r  0,39   correlação Fraca 

0,40  r  0,69   correlação Moderada 

0,70  r  0,89   correlação Forte 

0,90  r  1,0   correlação Muito Forte  

A verificação da normalidade das variáveis quantitativas foi realizada pelo teste de Sha-

piro-Wilk (W) em que n<50, ou pelo teste de Kolmogorov-Smirnov (D), em que n50. As 

variáveis com nível de significância igual ou inferior a 5% (p0.05) foram consideradas com 

distribuição não-normal; as variáveis com nível de significância superior a 5% (p>0.05) foram 

consideradas com distribuição normal. A homogeneidade das variâncias foi verificada pelo 

teste de Levene (F). Se p>0.05, as variâncias são homogéneas; se p0.05, as variâncias são 

não-homogéneas. 

Com amostras de grande dimensão (n30) invocamos o Teorema do Limite Central 

(TLC) para justificar a adoção de procedimentos paramétricos, desde que a simetria e a curto-

se não fossem fortemente afetadas. Isto é, no caso de violação do pressuposto da normalidade 

e/ou homocedasticidade, recorreu-se à análise da simetria (skewness) e da curtose (kurtosis), 

através do quociente do seu valor estatístico com o erro padrão respetivo –  skewness/std er-

rorskewness e kurtosis/std errorkurtosis –  considerando-se simétricos e mesocúrticos os valores 

compreendidos no intervalo  961961 .;. . Igualmente, foi feita uma análise pelo diagrama de 

extremos e quartis (boxplot). No caso de não ser possível assumir a normalidade (ou um valor 

próximo) e/ou a homogeneidade das variâncias, a variável foi tratada no estudo inferencial 

por procedimentos não-paramétricos. 

A comparação entre dois grupos independentes foi realizada pelo teste t de medidas in-

dependentes (variáveis com distribuição normal) ou pelo teste U Mann-Whitney (variáveis 

com distribuição não-normal). 

A comparação entre três ou mais grupos independentes foi realizada pela one-way 

ANOVA (variáveis com distribuição normal) ou pelo teste H Kruskal-Wallis (variáveis com 
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distribuição não-normal). Na presença de diferenças estatisticamente significativas, a deteção 

do(s) par(es) significativamente diferente(s) foi realizada pelo post-hoc de Tukey HSD (vari-

âncias homogéneas) ou de Games-Howell (variâncias não-homogéneas), na one-way ANO-

VA; ou pelo teste Dunn-Bonferroni, no teste H Kruskal-Wallis. O cálculo do número de clas-

ses k, para uma amostra de tamanho n, foi efetuado recorrendo à fórmula 2k ≥ n.  

6.2. Análise e interpretação dos resultados 

A apresentação e interpretação dos dados do inquérito tem necessariamente duas com-

ponentes: uma objetiva, e muito significativa numa análise quantitativa, porque resulta de 

critérios rigorosos de determinação da amostra e do tratamento estatístico informático dos 

elementos recolhidos; e da quantidade de elementos da amostra para o universo da população 

estudada. A segunda componente, a da interpretação, obedece a critérios de sinalização para o 

objetivo do trabalho e dispensa ou aborda muito ligeiramente as questões que serviam sim-

plesmente para verificar a coerência (e fiabilidade) de algumas respostas a questões mais 

‘sensíveis’ num meio relativamente pequeno em que as questões de dinâmica social de poder 

e opinião têm de ser bem ponderadas. 

Há ainda duas observações prévias a este trabalho de apresentação e interpretação. A 

primeira prende-se com o universo limitado da população analisada comparativamente ao 

universo dos docentes do país – ou mesmo de um âmbito muito mais extenso, porque as ques-

tões éticas de liderança escolar perpassam toda a humanidade dita desenvolvida. Foi uma su-

gestão acolhida na altura da apresentação do projeto de doutoramento e foi o modo de evitar 

um obstáculo ao ideal utópico de ter uma visão da população docente portuguesa; mas tam-

bém se afirmou como um trabalho altamente significativo dentro da população analisada. O 

tempo e os meios logísticos para um trabalho que abarcasse com amostra significativa de mais 

ou menos 140 mil docentes em 2015 tornavam o objetivo irrealizável. Apesar disso, a segun-

da observação diz respeito a uma certa convicção – por comparação com elementos de bases 

de dados como a Pordata – de que os elementos recolhidos neste Concelho de Vila Verde 

poderão ser significativos, mesmo com tão grande desfasamento quantitativo, para a popula-

ção docente portuguesa: no meio rural e semi-urbano onde se situam as escolas/agrupamento; 

na proveniência também urbana ou de residência rural dos docentes e – aqui os dados são 

menos científicos – no perfil académico e político-social dos diretores, embora o perfil aca-

démico dos docentes possa ser extensivo ao resto da população portuguesa. 
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O tratamento estatístico foi extraordinariamente complexo e longo face à importância 

relativa desta componente no conjunto do trabalho e para a especificidade do tema. E, por 

isso, alguns dos dados recolhidos são remetidos para apêndice, de modo a não sobrecarrega-

rem o corpo do trabalho. No entanto, o rigor do tratamento por SPSS-V20 serve para demons-

trar a capacidade do autor para tratar outros universos populacionais, como poderá vir a acon-

tecer nos concelhos do distrito de Braga, pelo menos. 

Os dados aparecem em tabela. A não utilização de gráficos de barras ou circulares pre-

judica uma perceção visual mais imediata ou até mais intuitiva; mas a sua não inclusão deveu-

se a uma questão de extensão deste capítulo do trabalho. Em suporte digital separado do que 

conterá a tese serão disponibilizados todas essas formas de apresentação dos resultados do 

inquérito para comprovarem a capacidade do autor e, sobretudo, para o digníssimo júri poder 

ter acesso a outras formas preferidas de apresentação de resultados numa situação análoga.  

Em auxílio da convicção quanto ao valor representativo dos docentes do concelho de 

Vila Verde para o resto da população docente portuguesa, encontramos os dados da Tabela 

12, onde aparece a distribuição da amostra em função do género: um quarto de H e três quar-

tos de M.  

 n                     % 

Masculino 67 25,28 

Feminino 198 74,72 

Total 265 100 

                              Tabela 12 – Distribuição dos professores da amostra em função do Género. 

Ora, a Pordata apresentava para 2015 a mesma proporção: 31.641 H e 109.633 M; e a 

mesma fonte já apresentava, para 1974, 17.349 H e 52.774 M – o que não difere significati-

vamente e que também não difere muito nestas quatro décadas98. Se olharmos para a idade 

dos docentes, a mesma fonte indicava quase 70% com 50 ou mais anos em 2015 para o 2º e 3º 

ciclos e secundário, mas com 29% e 27% para educadores de infância e professores do 1º ci-

clo, respetivamente. E a nossa amostra indica para o total à volta de 45%, considerando só o 

intervalo de >51 anos. Tendo em conta que as escolas/agrupamento não são do centro de mé-

dia ou grande cidade, que nessas escolas/agrupamentos estão professores mais velhos, mas 

                                                           
98 A variação dentro dos níveis de ensino é que oscila um pouco, dado que a % de M no 1º ciclo predominava até 

há umas décadas, ao contrário da % de H no ensino secundário. Ideologia, poder económico e preconceitos de 

natureza discriminatória em aspetos disciplinares podem explicar essas diferenças. Mas, mesmo assim, antes 

do 25 de Abril nos liceus masculinos podiam lecionar H e M e nos liceus femininos só podiam lecionar M. 

Como observação a latere pode referir-se que essa base de dados revela que na última década o sistema de 

ensino português perdeu mais de 30 mil docentes; e reconhecendo a maior facilidade de emigração dos H do 

que das M, é natural que aumente a desproporção – de acordo também com a % de estudantes universitários M 

e H. 
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que o número de alunos está em redução mais acentuada pela desertificação dos centros histó-

ricos, a nossa amostra deve aproximar-se muito mais da média que a Pordata apresenta. 

Há, portanto, como foi dito, elementos que tenderão a objetivamente confirmar a nossa 

tese segundo a qual a componente ética da atuação dos líderes escolares – com algumas ‘sur-

presas’ quanto à hierarquização da importância atribuída aos diversos níveis de liderança – 

deve ser tomada como uma invariável. Isto é: embora com rigor matemático ou quantitativo 

se não possa afirmar a percentagem do valor dessa componente no clima escolar, no sucesso99 

dos alunos, nas disponibilização dos docentes para autoformação e tarefas extracurriculares, 

ou mesmo na assiduidade, saúde física e mental dos professores, na verdade os dados recolhi-

dos dão-nos uma indicação clara e preciosa em favor da hipótese de trabalho colocada. 

Por outro lado, por honestidade intelectual e também de acordo com várias referências 

na revisão bibliográfica presentes no corpo do texto, convém dizer que no domínio das ciên-

cias humanas e, em especial, na área da educação, a quantificação é sempre um processo 

complicado e de alcance muito reduzido. E se nos colocarmos no domínio dos valores, essa 

relatividade dos dados objetivos é ainda maior. No campo da educação, a relação pedagógica 

e a intuição emocional dos alunos quanto aos professores e destes quanto àqueles (nomeada-

mente quanto à ‘turma’ no seu todo) desempenham um papel que ciência objetiva nenhuma 

determina. Como explicar, por exemplo, que um professor seja rejeitado pela turma poucas 

horas depois do primeiro contacto e, ao mesmo tempo, que haja alunos reprovados dois ou 

três anos seguidos pelo mesmo professor e façam questão de mostrar estima pelo professor e 

não mudarem de turma? Se há domínio onde a dialética materialista da passagem da quanti-

dade à qualidade não funciona, esse será o da educação e, especialmente, no tocante a valores. 

Três exemplos simples: a ignorância da turma de 25 alunos quanto a uma questão não é supe-

rior ao saber de um único professor; a aceitação pacífica de uma ditadura não vale mais que o 

esforço de um cidadão pela conquista da liberdade; e o consenso entre um grupo de crimino-

sos não torna boas as suas ações de malfeitoria sobre um indefeso. 

Estes reparos finais não impedem, como é evidente, que se devam comentar e tentar 

compreender os dados recolhidos e que eles nos sirvam de alerta para o que se devia fazer ou 

mesmo de ‘conforto moral’ sobre o que se pensa e procura fazer em favor de um aperfeiçoa-

mento do sistema educativo, do clima da escola, da realização profissional, do sucesso dos 

alunos, etc. Daí que já tenham surgido solicitações para a divulgação destes resultados do 

                                                           
99 E entenda-se por sucesso não só o escolar, mas a formação que os futuros cidadãos ativos da sociedade 

apresentarão como pessoas ou seres humanos autónomos, responsáveis, solidários e livres. 
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inquérito por parte dos que – a quem agradecemos – se disponibilizaram a colaborar nele, 

apesar da sobrecarga burocrática a quer os docentes têm sido sujeitos nos últimos anos.  

6.2.1. Análise e interpretação de algumas variáveis independentes de identificação 

da amostra. 

Os  dados  referentes às habilitações académicas (Tabela 13) e aos níveis de ensino (Ta- 

Habilitações                                                     n 

Bacharelato 5 

Licenciatura 183 

Pós-graduação 31 

Mestrado 45 

Doutoramento100 1 

              Tabela 13 – Distribuição dos professores da amostra relativamente às Habilitações Académicas 

bela 14) parecem dentro da normalidade previsível, na medida em que só um número reduzi-

do de docentes (1,89%) tem o bacharelato, porque também não chega a 3,8% os que têm 60 

ou mais anos; e era na época do início da sua carreira que o bacharelato gozava das mesmas 

regalias remuneratórias que a licenciatura101. 

 

Nível de Ensino n    % 
Pré-Escolar 19 7,17 
1.º Ciclo 52 19,62 
2.º Ciclo 47 17,74 

3.º Ciclo 77 29,06 

Secundário 49 18,50 
3.º Ciclo e Secundário 21 7,92 

                        Tabela 14 – Distribuição dos professores da amostra em função do Nível de Ensino 

Quanto ao exemplar único com doutoramento, a dificuldade na obtenção de licenças sa-

báticas e a sobrecarga de atividades burocráticas nas escolas devem chegar para explicar esse 

fenómeno. Apesar de se ter a perceção de que um leque maior de docentes aspiraria a habili-

tações superiores e de haver universidades muito próximas, a falta de compensação financeira 

que resultaria dessas habilitações, por um lado, e a redução – dizem conjuntural, mas muito 

prolongada – de vencimentos, por outro, também são razões válidas a aduzir. A idade relati-

vamente elevada do atual corpo docente – que se agravará com o aumento do limite de idade 

                                                           
100 Constituirá um grupo de apresentação com os ‘mestrados’. 
101 Mesmo nos concursos, os docentes do quadro de uma escola – ou mesmo só a ela vinculados no ano anterior 

ao que respeitava o concurso – tinham prioridade sobre outro(s) que concorressem para a mesma escola, 

mesmo que possuindo habilitações superiores. A própria efetivação não dependia do grau académico, mas do 

estágio pedagógico. E a própria ‘profissionalização em serviço’, que substituiu o estágio ‘clássico’ de um ano 

com grupos de seis estagiários – sucessor ele também do anterior ‘exame de estado’ – podia dispensar a parte 

prática a quem tivesse cinco ou mais anos de serviço docente, obrigando só os candidatos à frequência de um 

curso de um ano no ensino superior, com duas unidades curriculares por semestre.  
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de reforma – também afastará a aquisição de novas habilitações académicas do seu horizonte 

– embora alguns a projetem para o tempo da reforma. Acresce ainda que essa idade dos do-

centes corresponde a encargos financeiros com os estudos dos filhos, muitos deles deslocados 

da habitação familiar. Mas o motivo maior pode mesmo ser a falta de tempo e de incentivo da  

Idade n                                        % 

32 a 35 anos 7 2,65 

36 a 39 anos 15 5,68 

40 a 43 anos 31 11,74 

44 a 47 anos 58 21,97 

48 a 51 anos 56 21.21 

52 a 55 anos 61 23.11 

56 a 59 anos 27 9,85 

60 a 64 anos 10 3,79 

Tabela 15 – Distribuição dos professores da amostra em função da Idade 

tutela. Como dissemos já, uma população tão pequena como a do nosso estudo quase se iden-

tifica com a média das idades dos professores portugueses. A Tabela 15 permite-nos confir-

mar esta possível explicação para o não investimento em formação superior para além da exi-

gida pela tutela. De facto, de  48 anos temos quase 58% dos docentes da amostra. 

A média das idades poderá também ser uma das explicações para os dados referentes 

aos anos de serviço docente da amostra. Há, no entanto, dois elementos que chamam a aten-

ção: a percentagem dos que têm entre 16 e 23 anos, que corresponde às idades de 40 a 47 

anos, ou mesmo de 48 a 52, exclusive, e que pode ser explicada porque os docentes um pouco 

mais velhos se deslocaram para os centros maiores, mais perto da residência ou do local onde 

os seus filhos estudam. Este argumento pode ganhar consistência com a mobilidade a que se 

refere a Tabela 16 sobre os anos de serviço na mesma escola e/ou agrupamento. E no que toca  

 

Anos de Serviço n                             % 
0 a 3 anos 53 20,75 
4 a 7 anos 47 17,74 
8 a 11 anos 47 17,74 

12 a 15 anos 41 15,47 
16 a 19 anos 20 7,55 

20 a 23 anos 23 8,68 

24 a 27 anos 20 7,55 
28 a 31 anos 14 5,28 

                                      Tabela 16 – Anos de Serviço do Docente no Agrupamento/Escola 

à naturalidade em relação ao concelho e origem noutro concelho (Tabela 17), os dados são 

também favoráveis a esta justificação para a procura de mudança de local de trabalho.  
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n                              % 

Sim  80 30,19 
Não   185 69,81 

Tabela 17 – Natural do Concelho onde trabalha 

Por outro lado, parte da redução dos docentes com mais anos de serviço pode ter origem 

no abandono do ensino por reforma antecipada, para a qual contribuíram três fatores essenci-

ais: o cansaço causado pelo aumento da indisciplina escolar e o mau ambiente escolar; a im-

preparação para as novas tecnologias a usar sobretudo nas tarefas burocráticas; e, sem qual-

quer dúvida, o clima de instabilidade quanto ao futuro financeiro no período de reforma e 

quanto às exigências para aceder à mesma. 

O conjunto de tabelas acabado de referir é dos que aparentemente não tem nada a ver 

com a ética de liderança; mas, no entanto, apresenta dados significativos quanto às priorida-

des a considerar em termos de relação da profissão, do valor da família e do condicionamento 

em que decorre o exercício da função docente. E é destas opções que dependem muitos dos 

compromissos que o docente se dispõe ou não a assumir na escola, bem como ser nelas que 

estão concretizados valores que, sendo de grande alcance ou mesmo existenciais, afetam hori-

zontalmente toda a atuação do professor como pessoa e como profissional. 

 

6.2.2. Análise e interpretação de algumas variáveis dependentes de focagem profis-

sional 

Se olharmos para os 83% dos inquiridos que dizem ser professores por vocação (Tabela 

18), teremos de voltar à tabela das idades (Tabela 16) e juntar quase todos os que têm 18 ou 

mais anos de serviço docente e/ou 52 ou mais anos de idade. Isto remete-nos para os anos 96 

e anteriores quando a escola ainda se encontrava em expansão e as perspetivas de ‘carreira’ 

docente eram mais favoráveis.  

 n % 
Vocação 220 83,02 
Saída Profissional 34 12,83 
Vocação e Saída Profissional 6 2,26 

 Outra 4 1,51 

Imposição Familiar 1 0,38 

Tabela 18 – É Professor(a) por 
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Mas já se torna difícil explicar porque é que desses 83% desaparecem 14% para os que 

respondem que trocariam de profissão se a remuneração102 se mantivesse (Tabela 19).  

 

 n                     % 

Sim 81 30,57 

Não 184 69,43 

Tabela 19 – Trocaria de profissão desde que garantida a mesma remuneração 

Duas hipóteses são, no entanto, plausíveis: a degradação do clima escolar e das condi-

ções de trabalho ou as razões pessoais. Na verdade, os que não se consideram realizados no 

grau de ensino em que se encontram (Tabela 20) são pouco mais de 14,5%; e os que invocam  

 

 

               

 

razões pessoais para trocar de profissão representam, num total de 81 (ou 30,57%) metade 

desses 14,5% (7,25%) que desapareceram dos 83% de opção por vocação. 

Na pergunta referente à realização profissional (Tabela 21), a questão colocada não foi 

diretamente sobre sentir-se ou não realizado profissionalmente, mas antes sobre a possibilida-

de de isso poder acontecer.  

 

 

 

n                             % 

Sim 246 92,83 

Não 19 7,17 

Total 265 100 

Tabela 21 – Possibilidade de se sentir Realizado Profissionalmente 

 

 

                            

E os dados recolhidos manifestam-se superiores aos dos que traduzem o sentimento de 

que não mudariam de profissão. Ora, os dados não são contraditórios: na verdade, se há 83% 

que não mudariam e quase 93% que consideram possível realizar-se profissionalmente como 

docente, a diferença pode dever-se à própria formulação da questão. Isto é: se algumas condi-

                                                           
102 Embora se possa considerar que a resposta ao inquérito se processou em ambiente de certa ‘calma social’, não 

devemos esquecer que no ano 2014/2015 as condições financeiras dos docentes não melhoraram e as perspeti-

vas para tal não se faziam sentir. Por outro lado, se as respostas fossem dadas para serem tornadas públicas com 

identificação, os resultados seriam diferentes: os professores não afirmam clara e publicamente que não gostam 

de o ser; afirmam o seu descontentamento por não poderem ser melhores profissionais. 
103 De ter respondido que será possível sentir-se realizado(a) profissionalmente. 

 n                                 % 

Sim 210 85,37 

Não 36 14,63 

Total 246 100 

Tabela 20 – Em caso de SIM103 considera- se realizado no grau de ensino em que se encontra 
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ções se alterassem, haveria mais professores que não mudariam de profissão para se realiza-

rem profissionalmente. Isto apesar de a possibilidade de se sentir realizado profissionalmente 

ser maior do que a dos que consideram que a mudança de grau de ensino seria uma condição 

para essa realização profissional. Quer dizer: uma das explicações para que o número de con-

victos sobre a realização profissional seja maior do que o número dos que não mudariam de 

profissão estaria na hipótese ou condição de mudarem de grau de ensino. Torna-se, portanto, 

mais significativa a questão assim colocada do que a pergunta direta sobre sentir-se ou não 

realizado – que correria o risco de ter maior adesão nos sim para ‘não parecer mal’ dizer que 

não se sentia realizado e não agir em conformidade, abandonando a profissão. Não sendo 

objeto do inquérito, mas vinda da auscultação de muitos colegas, pode afirmar-se que esta 

questão do nível de ensino se tornou mais visível e mais extensa com a criação de agrupamen-

tos de escolas. Apesar de antes dos agrupamentos já existirem 3ºs ciclos em muitas escolas 

secundárias, o facto de serem designadas por secundárias e de os docentes percorrerem o le-

que de turmas que compunham os vários anos dos dois níveis de ensino104 dava-lhes um ‘esta-

tuto’ de professores do ‘secundário’. A própria organização por grupos disciplinares compre-

endia anos do ensino secundário e do 3º ciclo. Enquanto os agrupamentos se limitaram à or-

ganização horizontal, ainda esta questão se manteve menos sensível, apesar de ser docente de 

uma ou outra escola do 2º ciclo, do 3º ciclo ou do secundário já ser conotado como de maior 

ou menor ‘qualidade’ docente. A generalização ou verticalização dos agrupamentos tornou 

possível que um docente de filosofia vá ‘dar’ empreendedorismo a alunos do 1º ciclo. Ora, 

como acontece nas reações desfavoráveis à mudança de programas, são os próprios docentes 

que não se sentem ‘seguros’ nas abordagens curriculares, nas metodologias, nas didáticas e 

nas dimensões relacionais com níveis de escolaridade para que não se prepararam e para os 

quais não sentem interesse em investir na formação. É de realçar que muitos docentes sacrifi-

caram anos de profissionalização ou mesmo de vínculo efetivo na carreira para estagiarem 

num grau de ensino para o qual se sentiam mais atraídos. A própria habilitação académica e 

classificação se tornavam mais exigentes para os grupos em que o número de alunos (e de 

lugares de estágio e de efetivação) eram mais reduzidos. É compreensível, portanto, que aflo-

re mais acentuadamente hoje esse sentimento de frustração por esses motivos. Acresce ainda 

que a vinculação por quatro anos e algumas anomalias que não seriam expectáveis nos con-

cursos de professores se podem considerar no grupo das razões que levam muitos docentes a 

                                                           
104 Salvaguardavam-se casos específicos, como o dos professores do 10º A grupo (ou anterior 8º A liceal e atual 

410), isto é, de filosofia e psicologia, que não tinham ‘disciplinas’ no 3º ciclo. Mas com as mesmas 

habilitações alguém podia ir para o 1º grupo do 2º ciclo e a consideração era claramente inferior à de um 

colega seu do ‘secundário’. 
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não se sentirem bem e a poderem considerar que a questão se resolveria só com a mudança de 

nível de ensino. Os agrupamentos vieram, no entanto, a permitir algumas dessas mudanças e 

hipótese de realização dessas expectativas, mas – servindo-nos só da observação direta e ex-

periência indireta – na maior parte dos casos a frustração não diminuiu. É também verdade 

que os docentes habituados a níveis de ensino mais elevado não facilitaram em nada essas 

experiências dos ‘recém-chegados’ à escola por via do agrupamento! 

6.2.3. Elementos de auto consideração e seu impacto na avaliação do ‘sistema’ 

A média de idades dos docentes e a forma de organização dos estabelecimentos de ensi-

no explicam em grande parte a elevadíssima percentagem de professores que já desempenha-

ram ‘cargos’ (Tabela 22). 

 n % 

Sim 248 93,58 
Não 17 6,42 

                                                 Tabela 22 – Já desempenhou cargos na(s) escola(s) 

E há algumas observações que devem ser feitas quanto aos dados recolhidos. Na reali-

dade, excetuando a função de diretor de turma, aparece um número elevado de coordenadores 

de escola e de subcoordenadores de grupo. Ora, só aparecem três delegados de grupo e 89 

coordenadores de  departamento curricular  (Tabela 23). Não  parece possível que num espaço  

Cargos desempenhados     n 

Diretor(a) Turma 181 

Coordenador(a) Departamento Curricular 89 

Subcoordenador(a) Grupo 82 

Coordenador(a) Escola 37 

Diretor(a) Curso 33 

Assessor(a) 30 

Coordenador(a) Diretores de Turma 30 

Coordenador(a) Conselho Docentes 18 

Subdiretor(a) 9 

Diretor(a) Escola/Agrupamento 9 

Presidente Conselho Geral 7 

Coordenador(a) Ensino Especial 6 

Presidente Conselho Pedagógico 7 

Tabela 23 - Cargos já desempenhados 

temporal relativamente curto da existência de coordenadores de departamento haja lugar para 

tantos terem exercido o cargo. E se juntarmos esse dado à idade dos inquiridos, o mais normal 

seria que houvesse uma quantidade razoável de delegados e de subdelegados de grupo – os 

que antes da nova organização escolar, com o presidente do Conselho Diretivo ou com o Di-
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retor e o Presidente do Conselho de Escola (ou equivalente), constituíam o Conselho Pedagó-

gico.  

Por outro lado, os dados referentes à designação de coordenador de escola devem apa-

recer juntos com os de diretor de escola. E aí o elevado número de coordenadores justifica-se 

porque as escolas do 1º ciclo com um só lugar tinham necessariamente a mesma pessoa como 

professor e diretor; e se os lugares fossem dois, um era de diretor e outro de subdiretor. 

No caso dos diretores de turma – cuja importância será destacada por dados posterior-

mente analisados –, o grande número explica-se facilmente porque a cada turma do 2º e 3º 

ciclos e do secundário corresponde normalmente um professor. Nalguns casos, sobretudo com 

poucos docentes, ou para ‘completar ou acertar carga horária’, há um diretor de turma que tem 

a seu cargo duas turmas. É de estranhar que nos ‘outros cargos’ (Tabela 24) não apareça um 

número maior, dado que, pelos anos dos docentes, muitos já lecionavam na década de 90 era 

muito frequente a implementação de projetos ou clubes nas escolas – também para completar 

horários ou mesmo para retirar de funções letivas alguns docentes por razões diversas.  

Se esta última justificação era aplicada essencialmente aos docentes mais velhos – a que 

os analisados não pertenciam na época –, também era ‘normal’ que os mais velhos não se sen-

tissem atraídos por essas funções e elas ficassem mais para a iniciativa dos mais novos. Deve-

ras interessante é a autoavaliação (Tabela 25) feita pelos inquiridos e as razões dessa autoava- 

liação  (Tabela 26).  E isso essencialmente em  duas perspetivas:  a primeira, porque as razões  

Outros cargos desempenhados n Outros cargos desempenhados  n 

Adjunto da Direção 5 Delegado(a) de departamento 2 

Assessor CAE 1 Diretor de instalações 5 

Coordenador da Área da Saúde 1 Diretor do CNO 1 

Coordenador da Área de Projeto 1 Elemento da Assembleia de Escola 1 

Coordenador da Equipe da Saúde 1 Elemento do Conselho Geral 1 

Coordenador das Novas Oportunidades 1 Equipa de Autoavaliação PAASA 1 

Coordenador de Ano 1 Membro do Conselho Geral 1 

Coordenador de Biblioteca Esco-

lar/Centro de Recursos Educativos 
1 Orientador de estágio 4 

Coordenador de grupo 1 Professor Bibliotecário 1 

Coordenador de Instalações 2 Responsável pelo Estabelecimento de Educação 1 

Coordenador de Projetos 2 Secretário da Comissão Instaladora 1 

Coordenador do Desporto Escolar 2 Subcoordenador diretores de turma 1 

Delegado de disciplina 2 Subdelegado escolar 1 

Delegado de grupo 3 Vice Presidente do Conselho Diretivo 2 

Delegado de instalações 1 Vice Presidente do Conselho Executivo 3 

Delegado escolar 1 Vice-Presidente de Agrupamento 1 

Delegado de segurança 1 Vogal do Conselho Diretivo 1 

Tabela 24 – Outros Cargos já desempenhados 
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da relação professor-aluno, da atitude ético-profissional, do desempenho, assiduidade e pon-

tualidade, do cumprimento dos conteúdos programáticos e dos resultados académicos são 

essenciais a  qualquer docente, quer  exerça  outros cargos ou não; a  segunda, porque, se  reti-  

 

 Classificação do desempenho 

Quantitativo Qualitativo 

4,04 Muito Bom 

Tabela 25 – Considera que o seu desempenho foi 

rarmos às razões anteriores os resultados académicos e o empenho, assiduidade e pontualida-

de, e lhe juntarmos a capacidade de resolução de conflitos e a capacidade de liderança, tere-

mos a caracterização mais específica do docente diretor de turma.  

                           Razões da autoavaliação n % 
relação professor-aluno 210 17,24 
atitude ético-profissional 183 15,02 
empenho, assiduidade e pontualidade 167 13,71 

colaboração e partilha interpares 161 13,22 
adaptação a novas situações 127 10,43 

resolução de conflitos 103 8,46 

cumprimento dos conteúdos programáticos 72 5,91 
dinamização de atividades de apoio e  enriquecimento aos alunos 71 5,83 

resultados académicos 63 5,17 
capacidade de liderança 59 4,84 

outra 2 0,16 

Total 1218 100 

Tabela 26 – Qual pensa ser a principal ‘razão(ões)’ dessa autoavaliação? 

Não deixa, no entanto, de causar alguma estranheza que, havendo tantos coordenadores e sub-

coordenadores, diretores e subdiretores, delegados e subdelegados, a percentagem maior das 

razões para a boa autoavaliação (quantitativa de 4,04 e qualitativa de muito bom) seja a rela-

ção professor-aluno e não as capacidades de liderança e a atitude ético-profissional – a que se 

podiam seguir a colaboração e partilha interpares e a resolução de conflitos ou mesmo a adap-

tação a novas situações. De qualquer modo, a tabela seguinte, quanto ao modo como o docen-

te  chegou ao cargo exercido (Tabela 27)  torna  significativas  as duas primeiras razões  antes  

 n % 

Foi proposto(a) e apoiado(a) 131 53,82 
Foi-lhe imposto(a) o cargo 77 31,05 

Sentiu que era seu Dever 20 8,06 

Foi proposto(a) e apoiado(a) e Foi-lhe imposto(a) o cargo 16 6,45 
Sentiu que era seu Dever e Foi proposto(a) e apoiado(a) 3 1,21 

Sentiu que era seu Dever e Foi-lhe imposto(a) o cargo 1 0,4 

Total 248 100 

Tabela 27 – O desempenho dos cargos na(s)escola(s) foi porque 

apontadas: o facto de mais de metade (quase 54%) ter exercido um cargo porque foi proposto 

e apoiado revela claramente que a imagem do que se é como professor é uma razão muito 
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forte para o exercício de funções em que é necessário um certo consenso interpares – e sem 

cujo apoio o desempenho de tarefas como a de diretor de turma se torna praticamente impos-

sível ou, pelo menos, infrutífero. É ainda muito significativo que a % de 93,5 de docentes que 

desempenharam cargos possa ser conseguida com a soma dos três modos mais percentuados 

de condução a esses cargos: 53,8% de propostos e apoiados, 31 % de impostos e 8% por 

consciência do dever perfazem quase 93%. Há aqui claramente manifesta – diretamente na 2ª 

razão de autoavaliação e na 1ª e 3ª do modo de acesso, e indiretamente na 1ª razão de auto 

avaliação e na 2ª do modo de acesso – a importância da componente ética não só para a fun-

ção docente em geral, mas para a dos líderes em particular. E sabendo que a % maior dos líde-

res aqui em causa é referente aos Diretores de Turma, teremos igualmente uma grande razão 

para o sentido e eficácia dessa liderança intermédia. E sabendo também que foi com o adven-

to da escola democrática e massificada que proliferaram os diversos ‘cargos’ antes concentra-

dos no reitor/diretor105 – quanto à escola toda – e no professor – no campo da sala de aula –, 

ainda mais relevo ganha esta consideração por esta função que mais adiante será aprofundada. 

As tabelas seguintes sobre aspirações a ‘cargos’ de maior responsabilidade (Tabela 28) 

e sobre os motivos por que não desempenhou cargos (Tabelas 29 e 30) manifestam claramen-

te três características dos docentes: um certo conformismo – que se nota, por exemplo, no 

desinteresse pela legislação, a não ser quando dão conta que a alteração os afeta diretamente, 

e mesmo assim com reação passageira; um certo sentido crítico sobre a sua indisponibilidade 

ou até não merecimento; e a perspetivação com alguma naturalidade de que há um clima esco-

lar mais favorável a uns ‘grupos’ ou colegas do que a outros.  

 

 n % 
Sim 63 25,4 
Não 185 74,6 

Total 248 100 

      Tabela 28 – Acha que merecia exercer funções de maior responsabilidade do que as que já desempenhou? 

 n           % 
Sim 16 6,04 
Não 249 93,96 

Total 265 100 

Tabela 29 – Se não desempenhou cargos na(s)_escola(s) encontra algum motivo específico? 

                                                           
105 Reitor era a designação para os ‘diretores’ dos liceus; e diretor era a designação para os diretores das escolas 

industriais e/ou comerciais – que só com a reforma Veiga Simão, iniciada em 1973, passaram a ter os dois anos 

de cursos complementares, equivalentes aos 6º e 7º anos liceais (atuais 10º e 11º). A estrutura curricular dessas 

escolas, de cariz técnico-profissional, compreendia do atual 5º ao 9º ano, como curso geral industrial ou 

comercial; e mais um ano suplementar, opcional, de preparação para os institutos superiores industriais ou 

comerciais – os SPII ou SPIC (secção preparatória para o instituto industrial ou comercial). 
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 n 

Indisponibilidade pessoal 7 
Motivos inerentes à instituição 3 

Outra 3 
Colocação tardia na escola 1 

Motivos inerentes à instituição e Clima 

escolar 

1 

Clima escolar e Colocação tardia na escola 1 

Total 16 

                                           Tabela 30 – Se respondeu Sim, qual julga ser a razão(ões)? 

No entanto, a percentagem dos que aduzem a indisponibilidade pessoal merece ser con-

siderada em separado: pode revelar esse sentido crítico; outras prioridades na ocupação do 

tempo (familiares, políticas, humanitárias, culturais, etc.); pode ser consequência do desgaste 

do tempo de serviço ou da idade e da tentativa de manter o empenho concentrado na docên-

cia; ou pode mesmo resultar de uma certa desilusão quanto à forma como vê exercidos os 

cargos – normalmente por referência aos de topo. Mas, acima de tudo, essa razão de indispo-

nibilidade pode ser associada ao espírito de funcionário público: é um fiel cumpridor de obri-

gações, mas não foi preparado para tomar iniciativas – que, em muitos caos, nem sequer pode 

fazer, ao contrário do que sucede nos líderes de empresas privadas. A razão tantas vezes ouvi-

da de que “não me pagam sequer para dar as aulas” não é, de forma alguma, a razão profunda.  

 

 Em que patamar julga que os colegas o(a) 

colocam globalmente como profissional 
Em que lugar se colocaria a si 

Total 1002 1038 
Média 3,78 3,92 
Mínimo 3 3 

Máximo 5 5 

Desvio 0,57 0,59 

Tabela 31 – Patamar de avaliação hétero e auto. 

 n % 
Dever 197 74,24 
Direito 51 19,32 
Direito e Dever 17 6,44 

Total 265 100 

                                               Tabela 32 – Como considera o exercício de um cargo? 

Se o fosse, ela estaria pelo menos minimamente representada nas respostas. E por isso na aná-

lise seguinte veremos que, se realmente alguém foi incumbido de um ‘cargo’, o exercerá o 

melhor possível – como mostra a Tabela 31 e a perspetivação do seu exercício como um de-

ver (Tabela 32). 
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6.2.4. Perspetivação, implicações e valoração dos diversos ‘cargos’ ou lideranças 

Essa perspetiva de dever (74%) sobre o exercício de um cargo (Tabela 32) acaba por 

confirmar-se quando se pergunta sobre a relação do exercício de cargos com o acrescento de 

valor para a atividade docente. Em aparente contradição estaria a opinião de prejuízo do exer-

cício de cargos em relação ao desempenho docente. E a aparente contradição poderá explicar 

porque é que muitos se mostram indisponíveis: na realidade, bem desempenhada (para além 

de ser um dever) uma outra função que não a de ‘dar aulas’ acrescentará valor ao ser profes-

sor; mas exigirá mais esforço por parte deste para que a componente especificamente letiva (e 

tarefas associadas) não seja prejudicada. 

Quanto à influência na relação com os alunos (Tabela 33), os dados são indecifráveis; e 

tal  não tinha  sucedido  aquando da aferição do  inquérito. Uma  resposta de “positivamente e  

 

 n         % 
Positivamente 131 49,43 
Não Influencia 123 46,42 
Negativamente 8 3,02 

Positivamente e Negativamente 2 0,75 

Positivamente e Não Influencia 1 0,38 

Total 265 100 

 Tabela 33 – O exercício de um cargo influencia a relação com os alunos 

 

negativamente” ou de “positivamente e não influencia” precisaria de muita especificação de 

itens para poder ser cabalmente entendida. Claro que haverá aspetos em que influencia positi-

vamente e outros negativamente; como haverá aspetos em que não influencia ou influencia 

positivamente. Mas essa distinção não era hipótese prevista e, por isso, surge no resultado 

estatístico esta pelo menos aparente contradição.  

Ao contrário das, pelo menos, incongruências ou até desta indecifrabilidade da Tabela 

33, os dados expressos na Tabela 34 (influência do exercício de um cargo na relação entre 

colegas)  são claros e interessantes. O que não significa que sejam facilmente explicáveis. Co- 

 

 n             % 

Positivamente 128 48,30 
Não Influencia 94 35,47 

Negativamente 38 14,34 

Positivamente e Negativamente 5 1,89 

Total 265 100 

                                Tabela 34 – O exercício de um cargo Influencia a relação com os colegas 
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meçando pela conjugação da influência positiva e negativa, teremos de entender aspetos espe-

cíficos da relação e não o contexto do ‘clima geral’ da relação interpares106. A influência ne-

gativa pode atribuir-se tanto ao modo como as lideranças são exercidas como à mesma razão 

que fazem causar espanto os 48% dos que consideram ser positiva a influência: alguma ponta 

de despeito ou mesmo de inveja em relação aos que exercem ‘cargos’ com alguma autoridade 

delegada por ‘superiores’. Em benefício do que pode ser um razoável ‘clima escolar’ e um 

sentido positivo desses 48% aparecem os quase 35,5% que consideram ser fator de relação 

neutra interpares o exercício desses cargos. 

A maior de todas as surpresas do inquérito – como já tínhamos alertado antes – pode es-

tar presente na Tabela 35.  

 

 Total Média        Classificação 

Professor 1290 4,87 Muito Importante 
Diretor(a) de turma 1216 4,59 Muito Importante 

Diretor(a) 1200 4,53 Muito Importante 

Coordenador(a) de departamento 1057 3,99      Importante 
Presidente do Conselho Geral 1005 3,79      Importante 

Tabela 35 – Assinale a importância relativa que atribui às funções de 

E será bem provável que esta hierarquia, e com as % muito semelhantes, pudesse estar presen-

te em inquiridos do género a nível nacional: o professor enquanto tal, o professor como dire-

tor de turma e depois o diretor de escola ou agrupamento107. Mas os dados também não são de 

fácil interpretação. Se, por um lado, a escola depende em grande parte da eficácia didático-

pedagógica da relação professor-aluno e da relação professor-professor, o certo é que a % dos 

que exerceram o cargo de diretor é muito reduzida e os professores têm legitimidade para se 

considerarem os primeiros da hierarquia, mesmo só como professores. E juntando-lhes o nú-

mero dos que foram diretores de turma, então a base de apoio a esta % e ordem ainda é maior. 

E aqui é necessário introduzir-se um reparo. Na revisão bibliográfica, não são poucas as refe-

rências ao papel da liderança escolar no sucesso das aprendizagens, no bem-estar dos docen-

tes e no clima geral das escolas. Tomando, como temos feito, a liderança no sentido amplo 

que engloba as lideranças intermédias, a tabela em causa não destoa dessas opiniões. Mas 

também é um facto que a maior parte dos estudos sobre liderança escolar se refere ao papel 

                                                           
106 Há várias décadas, um estudo decorrido nos cinco anos de cursos superiores na Universidade de 

Massachusetts provou que as atitudes racistas não diminuíam em função do grau de instrução, mas do contacto 

laboral efetivo com outras etnias. 
107 Não foi inquirido nada sobre os representantes dos diretores de agrupamento em cada escola. Há, no entanto, 

uma certa intuição pessoal de que a posição na hierarquia em causa seria menor do que a do diretor eleito – 

embora já não por sufrágio direto. 
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específico do diretor. E, aqui sim, é que se coloca a interrogação sobre o porquê da terceira 

posição nesta tabela. Duas razões podem ser apontadas: os atuais diretores, ao contrário dos 

anteriores presidentes do Conselho Diretivo, não são vistos – e talvez eles também não se 

considerem, pelos poderes que têm – como ‘um interpares’ a quem estes elegeram como co-

ordenador de um ‘Conselho Diretivo’. O cargo é hoje mais nominal e mais centralizado, com 

poderes muitas vezes discricionários baseados no argumento do interesse da esco-

la/agrupamento ou do interesse dos alunos. Por outro lado, a sua eleição não é direta, embora 

seja o cabeça da lista que obteve maioria no Conselho Geral. Sendo este órgão composto pari-

tariamente por docentes, discentes, funcionários auxiliares e administrativos, representantes 

da autarquia e de outras entidades externas, o projeto que os candidatos corporizam não repre-

senta o ideal – e os interesses, convém não esquecer – dos professores, mas de lutas pelo po-

der que partidos políticos e outros lobbies sociais têm representados nos votantes aquando da 

eleição do diretor108. 

É neste contexto de importância maior de ser professor que tem sentido a grande dife-

rença de respostas da perspetiva de dever e de direito da Tabela 36.  

 

              n 
Dever 176 
Ideal de Melhoria 112 
Discordância de práticas já experienciadas 40 

Direito 32 

Outra 12 
Afirmação Pessoal 7 

Tabela 36 – Assumiria um cargo por uma questão de 

Na verdade, se a motivação docente fossem os cargos de topo, ser professor ou diretor de 

turma não estariam antes de diretor e a assunção de uma função por direito109 seria o mais 

normal. Ainda se torna mais significativa e concludente esta tabela na perspetiva da dimensão 

ética da liderança quando vemos que aos quase 46,5% dos que assumiriam um cargo por de-

ver– pressupõe-se estarem a falar essencialmente do segundo e terceiro da tabela – se juntam 

os 29,5% dos que o fariam por um ideal de melhoria – supõe-se dos parâmetros mencionados 

na Tabela 37 – e 10.5% dos que julgam ser possível corrigir práticas já experienciadas. Ora, 

estes três parâmetros perfazem mais de 86%, o que ainda ultrapassa a % das três funções con-

                                                           
108 O diretor é eleito pelo CG onde os professores só têm um terço dos lugares. Sendo que esse um terço é uma 

fração muito pequena de todos os docentes, estes poderão ter um diretor recusado por mais de dois terços. 
109 É de recordar que a partir de 2009 (DR n.º 1-B/2009, de 5 de janeiro) o cargo de diretor tem um suplemento 

remuneratório muito considerável em relação à média salarial dos docentes. Esse suplemento estende-se a 

subdiretores e a adjuntos. E pelo DR n.º5/2010, de 24 de dezembro, esse suplemento remuneratório é subs-

tancialmente aumentado para diretores, subdiretores, adjuntos e coordenadores. 
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sideradas mais importantes pelos inquiridos. Quer dizer, o que ainda inclui parte da imagem 

do diretor, do Coordenador do Departamento ou do Presidente do Conselho Geral. 

Podemos ainda considerar significativos na dimensão ética da liderança os 19 primeiros 

parâmetros dos 22 a que se refere a Tabela 37 quanto às exigências que os inquiridos conside-

ram dever estar presentes nos líderes. A clareza dos diversos parâmetros e a sua possível coe-

rência ético-funcional não oferecem grandes questões. Mas conviria aqui chamar a atenção 

para o 5º e o 19º parâmetros. Logicamente, estes dois itens deveriam estar com a mesma mé-

dia de consideração porque são o verso e o reverso da mesma atitude ético-moral. O facto de 

não estarem pode  explicar-se porque o segundo tem  uma conotação negativa e é menos ‘sim- 

 

Tabela 37 – Parâmetros relativos a quem exerce qualquer cargo (Total: 265) 

pático’ que o primeiro. Mas importa fazer sobre esses dois itens e essa conotação duas obser-

vações: a primeira para afirmar que tanto um como outro exigem que se façam juízos de valor 

e que se tome posição clara na prática em consequência dos mesmos. Será isso que pode ex-

plicar que um número significativo de inquiridos atribua alguma importância à “imposição da 

autoridade para benefício coletivo”. A segunda observação é para afirmar que tanto um como 

outro desses parâmetros – mas mais especificamente o primeiro – exigem uma estrutura ético-

moral bem desenvolvida porque o elogio de alguém só é feito por quem não se considera infe-

rior (em qualidades humanas) e porque a reprovação do comportamento de alguém exige que 

não se tenham os mesmos defeitos apontados a esse alguém. Estas exigências já estavam ex-

Parâmetros Total Média Classificação 

Sentido de justiça ou, pelo menos, de equidade 1220 4,60 Muito importante 

Capacidade de superar conflitos 1206 4,55 Muito importante 

Coerência entre o pensamento e a prática escolares 1161 4,38 Importante 

Exemplaridade no trabalho e na relação participativa 1161 4,38 Importante 

Seria capaz de elogiar abertamente uma atitude ou comportamento 1141 4,31  Importante  

Apresenta um sentido apurado de distinção entre bem e mal 1123 4,24 Importante 

Solicitação de apoio para concretizar uma ideia de melhoria 1080 4,08 Importante 

Seria uma pessoa confiável e útil para um colega lhe expor um assunto 

pessoal 

1062 4,01 Importante 

Sentido de melhoria pessoal 1057 3,99 Importante 

Preocupa-se com a dimensão ética e moral dos Planos, Regulamentos, 

Projetos, Visitas de estudo, … 

1056 3,98 Importante 

Incentivo à melhoria dos colegas 1056 3,98  Importante  

Apresenta um senso comum de distinção entre conveniente e inconve-

niente 

1049 3,96 Importante 

Solicitação de apoio para corrigir erros de decisão institucional 1041 3,93 Importante 

A fonte de autoridade é a competência 1039 3,92 Importante 

Preocupação com a ‘imagem académica’ da escola 1035 3,91 Importante 

Capacidade de distinguir mérito 1029 3,88  Importante  

Preocupação com a ‘imagem social’ da escola 986 3,72 Importante 

Coerência entre os valores da vida escolar e da vida privada 970 3,66 Importante 

Seria capaz de reprovar abertamente uma atitude ou comportamento 943 3,56 Importante 

Imposição da autoridade para benefício coletivo 885 3,34 Alguma importância 

A fonte de autoridade é o poder advindo da ‘função’ 733 2,77 Alguma importância 

A fonte de autoridade advém de fatores externos à escola 665 2,51 Alguma importância 
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pressas na grande coincidência das respostas em torno do sentido de justiça ou, pelo menos, 

de equidade e na capacidade de superar conflitos. Mas o elogio ou a reprovação tanto são 

formas concretas de justiça como manifestação de tolerância construtiva e de não admissão de 

injustiças ou de falsa tolerância. 

A Tabela 38 é um dos exemplos de pergunta que só serve para aferir da coerência de 

outras respostas. Aparentemente, ‘inofensiva’ ou neutra em termos de avaliação ética das lide-

ranças  ou da própria  função docente, bem  como da realização profissional, a tabela permite-  

 Total Média Grau de Concordância 

A base de ‘funcionamento’ da escola está na colabora-

ção e empatia 

1132 4,27 Concordo 

A base de ‘funcionamento’ dos diversos ‘líderes’ da 

escola está na obrigação de cumprir a legislação 

774 2,92 Não sabe 

A base de ‘funcionamento’ dos professores está na 

necessidade de um salário ao fim do mês 

634 2,39 Discordo 

A base de ‘funcionamento’ da escola está na competi-

tividade entre grupos 

532 2,01 Discordo 

         Tabela 38 – Afirmações sobre bases de funcionamento 

 nos confirmar que: o sentido positivo  dos dois parâmetros  com ‘discordo’  atinge o  nível 4, 

tal como o primeiro; e, depois, que essas duas classificações de importante assemelham-se em 

média à dos 22 parâmetros da Tabela 37. Donde também se pode concluir que o bom exercí-

cio dos três primeiros cargos expressos na Tabela 35 e a assunção de um cargo por dever – 

expresso na Tabela 32 – correspondem a uma perspetivação ético-moral das lideranças que 

condiciona inquestionavelmente todo o sistema de ensino e mesmo de educação escolar. 

Estes encorajadores dados não passam, de qualquer modo, ao largo dos fornecidos pelas 

Tabelas 39 e 40. Na verdade – e apesar de não coincidirem as percentagens de SIM e NÃO na 

motivação e na desmotivação, de forma inversa –, o certo é que são claros os dados apresen-

tados: a desmotivação  apresenta  uma média de mais  de 59%. E o  mais  significativo  para o  

 

 n                        % 
Sim 115 43,18 
Não 150 56,82 

Total 265 100 

Tabela 39 – Sente-se um ‘clima’de motivação 

 n                                % 

Sim 165 62,26 
Não 100 37,74 

Total 265 100 

                                                   Tabela 40 – Sente-se um ‘clima’de desmotivação 
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nosso estudo é que para a motivação aparecem parâmetros positivos relacionados com o reco-

nhecimento, as relações pessoais, a organização e a colegialidade; e para a desmotivação apa-

recem nas cinco primeiras razões itens que são a correspondência invertida dos parâmetros 

que faziam os outros sentirem-se motivados. De realçar é que as dimensões financeiras, de 

carreira, de desvalorização social da profissão ou até de instabilidade profissional e de indis-

ciplina escolar não tenham surgido como referências preferidas. O que faz destacar mais ainda 

a preocupação pelos parâmetros de ordem ético-moral, incluindo de deontologia profissional e 

de eficácia e eficiência em relação aos ‘clientes’ do sistema escolar. 

6.3. Elementos de caracterização moral de um líder escolar 

Antes de qualquer outra referência, importará dizer que foi propositada a não especifi-

cação da avaliação moral do diretor por razões de possíveis constrangimentos a que uma res-

posta direta podia estar sujeita. E, depois, também convirá esclarecer que a questão colocada 

sobre um líder escolar pode, de facto, tender para a avaliação da imagem do diretor. Mas nas 

abordagens anteriores deve ter ficado claro (Tabela 35) que os professores se colocam em 

primeiro lugar na hierarquia da importância das lideranças escolares, seguidos dos diretores 

de turma e que só depois indicam a função de diretor como importante na escola. Não sendo, 

portanto, possível determinar com rigor qual a função de liderança que cada inquirido tinha 

em mente de forma dominante, teremos de aceitar a caracterização aplicável a todos os ‘car-

gos’, mas especialmente aos três mais destacados na consideração dos inquiridos – sem des-

cartar, evidentemente, a hipótese de na mente dos inquiridos estar essencialmente a imagem 

do diretor. 

A análise desta perspetiva específica sobre a caracterização moral do líder escolar cons-

tará de duas partes: uma, mais genérica, refere-se à valoração global e às dimensões essenci-

almente morais estimadas. A outra foca de modo mais exaustivo a aplicação dos resultados do 

inquérito à caracterização dos tipos de liderança seguida. E nesses tipos aparecem três catego-

rias: o transformacional, o transacional e o laissez-faire. A primeira análise irá ao ponto de 

relacionar variáveis independentes como a idade, o tempo de serviço, o tempo de serviço no 

agrupamento, o género, a categoria profissional, o nível de ensino e as habilitações académi-

cas com a ‘apreciação’ moral. A segunda, específica quanto as tipos de liderança, assumirá 

também um caráter pormenorizado, relacionando as categorias que definem os tipos de lide-

rança com algumas da invariáveis anteriormente referidas. Nesta segunda análise, o rigor 

quantitativo da perspetivação será maior, exatamente pelo tratamento que as categorias defi-
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nidoras de cada tipo de liderança possibilitam. O pormenor da análise estende-se à associação 

da liderança dos diretores com cada um desses três tipos de liderança, e mesmo à associação 

com os docentes de cada agrupamento e escola de agrupamento. Alguns destes ‘pormenores’ 

aparentarão menor interesse direto para o trabalho, mas têm-no na realidade, porque não só o 

tipo de liderança pressupõe uma imagem ou conceção do outro liderado, mas também o exer-

cício de liderança tem subjacente uma atitude moral de responsabilidade pelo outro ou, então, 

de exercício do poder para afirmação própria. 

Esta tipologia de liderança apresenta-se mais dinâmica ou de operacionalidade mais vi-

sível no contexto das mudanças escolares e comportamentais. Mas outra classificação, para 

além da tradicional doutrinária, laissez-faire e democrática, é a que se refere essencialmente à 

atitude por convicção do líder, especialmente do professor (ou mesmo dos pais). Essa propos-

ta de Nizet e Hierneaux (s/d) caracteriza-se mais pelo estilo de relação entre professor e aluno 

ou entre educador e educando – independentemente dos objetivos que se pretendam alcançar. 

Ao designar a firmeza, a proximidade e a firmeza próxima como modelos de relação e de au-

toridade, Nizet e Hierneaux estão a falar mais do que de autoritarismo ou doutrinamento, de 

descompromisso pessoal e de entrega ao aluno ou educando da iniciativa do processo ou de 

uma espécie de compromisso entre as duas partes em relação. Ao falar de firmeza, os autores 

estão a referir-se a um distanciamento em relação ao educando, a uma imposição de saber e de 

valores, mas também a um predomínio do poder sobre a autoridade. E isto porque, não conhe-

cendo a dimensão ‘humana’ do educador, o educando só se relaciona e obedece pela figura do 

poder associada ao educador. No caso do estilo laissez-faire, estamos a ver exemplificada a 

não exigência modelar – que seria teoricamente apanágio do estilo anterior – que desrespon-

sabiliza o educador face ao educando e que pressupõe uma posição axiológica de não hierar-

quização de valores. Estres dois estilos assentam, embora pareça contraditório, na mesma ba-

se : a incapacidade do educador suportar em simultâneo teórica e praticamente um modelo 

ajustável às circunstâncias, mas persistente no essencial. Em nenhum dos dois estilos o líder 

suporta o embate causado pela apresentação da diferença válida e a perda de segurança – no 

caso da firmeza – ou se apresenta capaz de defender e realizar um modelo que o comprometa 

e que seja capaz de sofrer também o confronto com a diferença, no caso da proximidade. Em 

contrapartida, a liderança de firmeza próxima procura congregar não só a atenção às necessi-

dades dos educandos – daí a proximidade – mas também a dimensão de controlo e orientação 

por parte do educador, além do mais para que o educando ‘aprenda’ com as consequências 

das suas opções. Há valores humanos ou até simples regras de civismo de que os educandos 

(e os educadores!) não podem ser dispensados, apesar de haver formas diferentes de respeito 
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pelo ser pessoa educanda e educadora, e mesmo conteúdos axiológicos educativos que variam 

sem serem colocados em causa na dimensão essencial. 

O objetivo deste trabalho centra-se na justificação teórica e prática de uma tese ou hipó-

tese inicial – que foi também um dos motivos de empreender esta difícil tarefa académica: a 

dimensão ético-moral tem de ser encarada como uma variável independente no contexto do 

processo educativo escolar. A sua importância será tal que não só o sucesso escolar dos alu-

nos e todo o ambiente de trabalho da escola são profundamente influenciados por essa verten-

te, mas também a formação do educando e a dignificação dos educadores dependem dessa 

marca ou paradigma de atuação.  

É evidente que a definição de alguns parâmetros reveladores da dimensão ético-moral 

das lideranças não consegue ser feita com o mesmo rigor com que se define a área de um tra-

pézio ou o volume de uma esfera. Mas há verdades expressas em linguagem conotativa, per-

formativa e apelativa que dispensam o rigor lógico e matemático e conseguem superar em 

motivação e em relacionamento humano as verdades axiomáticas ou mesmo as ‘verdades po-

sitivas’. Além disso, apesar de uma certa elasticidade dos conceitos axiológicos e da discor-

dância – sobretudo teórica – sobre alguns valores, quando usamos linguagem referente a esse 

domínio de comunicação nós entendemos do que se trata ou conseguimos mesmo assentar 

racionalmente num conceito que perde todo o caráter equívoco que num contexto, numa cul-

tura ou numa época diferentes pudesse ter. 

Antes da abordagem direta dos elementos recolhidos no inquérito, importa, no entanto, 

levantar uma questão que se prende com essa crítica ao valor possível dos elementos recolhi-

dos para um estudo axiológico e ao mesmo tempo com a prioridade que a reflexão profunda 

sobre os valores deve assumir no campo educativo. E para tal transcrevemos de Sallan et al. 

(1987: 9) uma afirmação que, mais de um jeito ou de outro, de forma mais categórica ou hipo-

tética, traduz um certo modo de encarar a dimensão axiológica da educação: “a natureza mu-

tável da sociedade em que vivemos exige uma revisão constante das questões educativas». E 

os quinze capítulos da obra passam por temas que vão da informática na escola até ao estatuto 

do professor, incluindo os currículos e a investigação-ação; mas quanto à dimensão ético-

moral ou simplesmente axiológica não aparece nada. E isto coloca-nos exatamente no ponto 

crucial do que queríamos comentar na introdução à análise que a seguir será feita. Na verdade, 

se daquilo que se considera valioso não se infere – apesar do que dizia Sócrates – que o ho-

mem pratique boas ações, o certo é que não cabe à escola seguir as modas de uma época, mas 
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comandar110 os ideais que a sociedade deve procurar desenvolver. Não se dispensa o conhe-

cimento da realidade presente, nem se consegue educar com conteúdos culturais inexistentes; 

mas consegue-se fazer progredir o educando e desenvolver potencialidades de aperfeiçoamen-

to com contornos humanísticos que ofereçam mais garantia de futuro melhor a cada pessoa e 

ao conjunto da sociedade que envolve aquela e da qual esta participa.  

6.3.1. Elementos de caraterização moral de um líder escolar: análise global 

Olhando para a Tabela 41, veremos um reflexo dessa realidade presente na escola e na 

sociedade em geral: dos oito itens classificados como muito importantes não aparece lá a sa-

bedoria do professor liberal nem a santidade do mestre medieval.  

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 1272 4,8 Muito importante 

Honestidade 1268 4,78 Muito importante 

Confiabilidade 1259 4,75 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 1228 4,63 Muito importante 

Sinceridade       1223 4,62 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 1217 4,59 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 1209 4,56 Muito importante 

Bom profissional 1203 4,54 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 1186 4,48 Importante 

Incentivo à realização pessoal 1156 4,36 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  1146 4,32 Importante 

Cordialidade       1108 4,18 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 1098 4,14 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 1089 4,11 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 1080 4,08 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 1062 4,01 Importante 

‘Boa pessoa’ 991 3,74 Importante 

             Tabela 41 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar (Total: 265) 

E, como se referiu antes, embora os termos axiológicos não sejam definidos com o rigor das 

ciências exatas – que, no entanto, mudaram mais ao longo da história do que os termos filosó-

ficos ou axiológicos –, o certo é que a integridade da pessoa, a honestidade revelada, a confia-

bilidade de relação e de tarefa, o empenho na tarefa atribuída, a lisura de procedimentos, a 

capacidade de correção, a ponderação, a justiça e o profissionalismo são valores reconhecidos 

por seres humanos normais111 e grosso modo percetíveis em conteúdos semelhantes. 

Mas esses outros parâmetros, se não deixam de ser reveladores de uma época própria, 

como vimos, mostram também que essas podem ser as grandes falhas consideradas morais 

                                                           
110 Orientar com outros, mas também enviar exemplo e dirigir – na etimologia latina; a etimologia grega do 

verbo afim dá ‘estratega’. 
111 Não é do âmbito do nosso estudo abordar a temática da inevitabilidade ou pré programação de caráteres 

monstruosos ou de casos de grave deformação moral derivada de certas experiências vitais traumatizantes. O 

tema levavar-nos-ia para a motivação, para a questão do mal religioso ou ontológico, etc. 
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nesta mesma época. Se repararmos bem, os parâmetros seguintes, aparentemente mais ‘subje-

tivos’, seriam os que ocupariam um lugar de destaque há umas boas décadas atrás, começando 

pelo último dos itens. Primeiro, num tempo como o da ditadura, ser boa pessoa, no sentido 

muito lado da moralidade convencional, não ser revolucionário, ser praticante de uma religião 

bem ‘conceituada’ e ter valores compatíveis com o ‘sistema’ era o máximo valorado, inclusi-

ve para ser professor ou simples regente escolar. Segundo, o elogio, o incentivo à realização 

pessoal, a disponibilidade de partilha, a opção por valores fundamentais, etc., será o que ver-

dadeiramente revelam na prática os oito atributos prioritários nas respostas e que marcam a 

verdadeira ética de alguém: o seu grau de realização solidária. 

Esta Tabela 41 recebe uma confirmação inequívoca na Tabela 42 e quando se compa-

ram as respostas da totalidade dos inquiridos com as dos que nunca exerceram cargos de lide-

rança, a não ser o de professores. Mas como também já foi visto que a liderança do professor 

era considerada a mais valorada, confirma-se aqui, indiretamente, o valor dessa opinião. De 

qualquer modo, em abono da verdade, a diferença de dezassete elementos num conjunto de 

265 não podia causar grandes diferenças nos resultados. O que não quer dizer que, por exem-

plo, a honestidade e o empenho nas tarefas não apareçam ligeiramente mais valorados no gru-

po mais restrito dos respondentes quer já exerceram ‘cargos’. 

Admitida a tradução que estas tabelas fazem dos valores/ideais ético-morais da socieda-

de escolar docente atual, não pode deixar de se inferir da sua importância para o objetivo ou 

tese que procuramos confirmar. Ao mesmo tempo, é-nos permitido tecer dois comentários 

sobre essa ‘realidade’: o primeiro é que, numa sociedade considerada tão diversa – e a amos-

tra é muito diversa e representativa –, a coincidência das respostas nega em grande parte o 

relativismo que usamos para não ‘impor’ valores, para ter medo de educar, para nos desnorte-

armos quanto ao que vale a pena selecionar para a formação dos mais novos; ou até quanto ao 

que é mais legítimo nas nossas relações sociais ou profissionais. O segundo, de sentido con-

trário, leva-nos a pôr os pés no chão e a reconhecer que nas respostas estará mais um ideal do 

que a tradução de práticas efetivas desses valores. E isto apesar das diversas confirmações por 

tabelas seguintes, a que faremos breve alusão. E não é a afirmação anterior suportada por al-

gumas diferenças entre essas tabelas, mas sim pela experiência do dia-a-dia vivido nas várias 

dimensões da atividade e relação escolares112. 

Como foi já referido, as diversas respostas enquadradas em variáveis diversas não são 

muito diferentes da Tabela 41 e da Tabela 42. 

                                                           
112 O argumento que pode legitimar o valor desta observação é o da importância que ultimamente tem sido dada 

à autorreflexão do professor no contexto da sua formação. São exemplos Nóvoa (2007) e Moreira (2011). 
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Mas há alguns dados diferentes que serão de interesse, mesmo para reafirmar o essenci-

al da prova que queremos fazer. Antes de mais porque, qualquer que seja o intervalo das 

idades113, os parâmetros integridade, honestidade e confiabilidade mantêm a posição e a hie-

rarquia entre si inalteráveis. Sendo traços de caráter, definem claramente uma posição ético-

antropológica, com implicações profissionais. Mas a sinceridade, como componente da ho-

nestidade, deveria aparecer com o mesmo valor. No entanto, entende-se que o conceito de ho- 

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 1191 4,8 Muito importante 

Honestidade 1189 4,79 Muito importante 

Confiabilidade 1178 4,75 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 1153 4,65 Muito importante 

Sinceridade       1145 4,62 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 1140 4,6 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 1129 4,55 Muito importante 

Bom profissional 1125 4,54 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 1113 4,49 Importante 

Incentivo à realização pessoal 1088 4,39 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  1076 4,34 Importante 

Cordialidade       1036 4,18 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 1029 4,15 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 1016 4,1 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 1010 4,07 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 996 4,02   Importante 

‘Boa pessoa’ 934 3,77 Importante 

Tabela 42 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar (248 professores)  

nestidade fique para a dimensão mais profunda da pessoa e que a sinceridade possa englobar 

aspetos mais subjetivos ou pessoais que não devam ser chamados para a dimensão profissio-

nal. Desde que isso não inclua aspetos que distinguem o caráter da pessoa e não colidam com 

a dimensão da ‘coerência’ humana da pessoa docente/líder, não haverá objeções a que se pos-

sa aceitar essa não equiparação de valor ou posição nas Tabelas. 

Há dois pormenores interessantes: ser ‘boa pessoa’ ocupa o último lugar, a não ser no 

último escalão etário (60-64 anos). Talvez a assunção do caráter mais profissional do ensino 

por parte dos docentes mais velhos possa explicar isso. Ou a explicação esteja no sentido mais 

paternalista e menos técnico – dada como garantida a segurança no saber, na imagem e na 

carreira – dos professores em fim de ‘carreira’ – que já serão avós e ao mesmo tempo já têm a 

experiência do que fica da sua imagem na memória dos alunos. O outro pormenor, que o não 

será tanto assim, é a diferença entre os parâmetros de muito importante nos grupos etários: o 

primeiro (32-36 – Tabela 41a) e o sétimo (56-60 – Tabela 41g) mantêm os oito parâmetros de 

muito importante; os grupos dois (36-40 – Tabela 41b), três (40-44 – Tabela 41c), quatro (44-

                                                           
113 São remetidas para Apêndice V1 as tabelas 41a-41h. 
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48 – Tabela 41d) e o sexto (52-56 – Tabela 41f) aumentam para nove esses parâmetros; e o 

grupo oito (60-64 – Tabela 41h) só indica sete, bem como o grupo cinco (48-52 – Tabela 

41e), que só indica seis. É este último grupo que coloca a sinceridade no valor mais baixo de 

todos os grupos, abaixo do ‘prestar atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a 

conclusões’. Considerando que em género, o feminino constitui em média dois terços dos 

professores, essa Tabela 41e pode ser influenciada pela Tabela 43 onde os parâmetros são 

ordenados pelo género (feminino, no caso) dos inquiridos.  

Tabela 43 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Género F 

Talvez aqui razões de ordem psicossociológica tivessem de ser invocadas. É muito provável 

que a experiência profissional, a vida pessoal, o sentido crítico apoiado numa razoável energia 

física e maturidade afetiva possam justificar esta diferença. O elogio justo ocupa posição infe-

rior a essa sinceridade e a tomada de posição baseada em valores fundamentais cai para o pe-

núltimo lugar – o quer parece indicar, de facto, uma razoável alteração axiológica em relação 

ao conceito de honestidade. O empenho nas tarefas escolares e o ser bom profissional apare-

cem também como muito importantes e as ligeiras alterações da hierarquia nas Tabelas não se 

apresentam significativas. O que quer dizer que, em média, todos os grupos que consideram 

muito importante sete ou mais parâmetros têm-nos quase todos idênticos, exceto o ‘bom pro-

fissional’, que está fora dos oito selecionados pelo grupo sete (56-60 anos – Tabela 41g). Não 

deixa de ser também significativo que o conjunto dos restantes parâmetros tenha sido coloca-

do na classificação de importante, isto é, na média 4 da tabela de 1 a 5, embora com algumas 

alterações na hierarquia relativa dos mesmos. 

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 877 4,82 Muito importante 

Honestidade 876 4,81 Muito importante 

Confiabilidade 865 4,75 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 853 4,69 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 842 4,63 Muito importante 

Sinceridade       839 4,61 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 836 4,59 Muito importante  

Bom profissional 832 4,57 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 823 4,57 Muito importante 

Incentivo à realização pessoal 801 4,4 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  791 4,35 Importante 

Cordialidade       767 4,21 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 764 4,2 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 746 4,1 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 747 4,1 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 733 4,03 Importante 

‘Boa pessoa’ 696 3,82 Importante 
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 Uma breve análise das respostas sobre a caracterização moral relacionada com o género 

dos inquiridos confirma os três itens na primeira prioridade e hierarquia já referidas; e mostra 

diferença significativa no parâmetro sinceridade, colocado pelas professoras (conforme Tabe-

la 43) abaixo do que fazem os professores (conforme Tabela 44).  

De resto, parece haver uma preferência por valores de racionalidade nos homens e de 

afetividade e ação nas mulheres. As professoras incluem ‘elogiar quem merece ser elogiado’ 

na categoria de muito importante; e os professores colocam esse item no terceiro lugar dos 

importantes. Entretanto, apesar das mulheres colocarem em posição inversa dos homens o ‘ser 

bom profissional’ e ‘prestar atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclu-

sões’, o certo é que colocam o ‘ser bom profissional’ no nível de muito importante, coincidin- 

 

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 314 4,76 Muito importante 

Honestidade 313 4,74 Muito importante 

Confiabilidade 313 4,74 Muito importante 

Sinceridade       306 4,64 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 300 4,55 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 298 4,52 Muito importante 

Bom profissional 293 4,44 Importante  

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 293 4,44 Importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 290 4,39 Importante 

Incentivo à realização pessoal 287 4,35 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  285 4,32 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 269 4,08 Importante 

Cordialidade       269 4,08 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 265 4,02 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 264 4 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 263 3,98 Importante 

‘Boa pessoa’ 238 3,61 Importante 

         Tabela 44 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Género M 

do com o valor dado ao ‘empenho nas tarefas escolares’ (colocado na quarta posição). E a 

grande diferença está exatamente nos nove parâmetros que as professoras consideram como 

muito importantes e nos só seis considerados como tal pelos homens. 

Há uma variável independente considerada na apreciação das qualidades de um líder es-

colar que não é de grande relevo, mas que tem três registos dignos de nota – embora de muito 

difícil explic ação: o vínculo profissional. Antes  dessa especificação, convém  realçar que os  

três itens genericamente mais valorizados na Tabela 41 se mantêm na mesma posição e hie-

rarquia relativa. Mas os docentes do QZP – Tabela 45 – só realçam sete como muito impor-

tantes, incluindo nestes o ‘prestar atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a 

conclusões’.  E os docentes do  QE – Tabela 46 – englobam  nove itens nos mais importantes, 
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incluindo neles o ‘elogio a quem merece’. Se anteriormente foi usado o argumento de um 

certo profissionalismo para explicar valorações dos mais novos em idade, aqui os dados aca-

bam por confirmar claramente essa posição. De facto, os contratados colocam o ‘ser bom pro-

fissional’ em quarto lugar – à frente da sinceridade, que talvez se explique psicologicamente 

para não revelarem algumas fragilidades científico-pedagógicas ou mesmo conceções existen-

ciais; os docentes do QZP – Tabela 45 – colocam o profissionalismo em sexto lugar; e os do 

QE – Tabela 46 – em oitavo lugar.  Mas há ainda um terceiro item a  merecer uma breve aten-  

ção: o ‘elogio a quem merece’ é destacado em sexto lugar pelos docentes de 52-56 anos – Ta- 

 

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 103 4,9 Muito importante 

Confiabilidade 102 4,86 Muito importante 

Honestidade 101 4,81 Muito importante 

Sinceridade       99 4,71 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 97 4,62 Muito importante 

Bom profissional 97 4,62 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 95 4,52 Muito importante  

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 94 4,48 Importante 

Incentivo à realização pessoal 94 4,48 Importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 92 4,38 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  91 4,33 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 89 4,24 Importante 

Cordialidade       87 4,14 Importante 

‘Boa pessoa’ 83 3,95 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 83 3,95 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 81 3,86 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 80 3,81 Importante 

Tabela 45 –  Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Categoria Profissional – QZP 

Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 1034 4,79 Muito importante 

Honestidade 1034 4,79 Muito importante 

Confiabilidade 1023 4,74 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 1004 4,65 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 995 4,61 Muito importante 

Sinceridade       994 4,6 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 984 4,56 Muito importante  

Bom profissional 975 4,51 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 974 4,51 Muito importante 

Incentivo à realização pessoal 947 4,38 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  937 4,34 Importante 

Cordialidade       903 4,18 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 892 4,13 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 890 4,12 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 881 4,08 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 871 4,03 Importante 

‘Boa pessoa’ 809 3,75 Importante 

Tabela 46 –  Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Categoria Profissional – Quadro de Escola 
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bela 41f–; em sétimo pelos de 56-60 – Tabela 41g –; em nono pelos de 36-40 – Tabela 41b –, 

48-52 – Tabela 41e – e 60-64 – Tabela 41h –; em décimo pelos de 44-48 – Tabela 41d –; e os 

mais novos (32-36 – Tabela 41a) remetem esse item para o décimo segundo lugar. Qualquer 

tentativa de explicação disto só poderá ser baseada em aspetos psicossociológicos: não há 

sequência lógica que possa ser apresentada. Mas a constante dos três itens e a valoração de 

outros traços de caráter continuam a favorecer a nossa tese, apesar de a ordem hierárquica ter 

alterado nos docentes do QZP – Tabela 45 – e nos contratados – Tabela 47. Os primeiros tro- 

cam a honestidade pela confiabilidade; e os segundos trocam a integridade pela honestidade. 

Sabendo que colocam a sinceridade na quinta posição, também aparece estranha esta hierar-

quia. 

Quando a comparação se faz com as habilitações académicas, a interpretação compli-

ca-se não só  a partir dos três parâmetros  iniciais da  Tabela 41, mas  também  nestes mesmos 

Parâmetros Total Média Classificação 

Honestidade 54 4,91 Muito importante 

Integridade 54 4,91 Muito importante 

Confiabilidade 53 4,82 Muito importante 

Bom profissional 53 4,82 Muito importante 

Sinceridade       52 4,73 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 52 4,73 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 51 4,64 Muito importante  

Admite os seus erros quando cometidos 50 4,55 Muito Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  48 4,36 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 48 4,36 Importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 47 4,27 Importante 

Incentivo à realização pessoal 47 4,27 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 46 4,18 Importante 

Cordialidade       46 4,18 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 45 4,09 Importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 45 4,09 Importante 

‘Boa pessoa’ 42 3,82 Importante 

Tabela 47 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Categoria Profissional – Contratado 

 

três primeiros. Os bacharéis, licenciados e mestres/doutores114 – Tabelas 48a-48c, em Apêndi-

ce V2 – mantêm uma coerência, embora com hierarquia diferente entre esses itens; mas a par-

tir daí a sinceridade baixa para quarto lugar nos licenciados e para quinto nos mestres. E, de-

pois, ainda baixa para oitavo lugar nos bacharéis, embora considerada muito importante; e 

baixa também para oitavo nos pós-graduados – Tabela 48d, em Apêndice V2 –, e considerada 

só como importante. E, de facto, se analisássemos só o nível de doutoramento – Tabela 48e, 

em Apêndice V2 – a integridade, a honestidade e a confiabilidade aparecem só como impor-

                                                           
114 A junção de mestres/doutores foi realizada por questões de exigência de análise estatística, dada a insignifi-

cância quantitativa de ‘doutores’. 
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tantes, em sexto, sétimo e oitavo lugares, respetivamente; e seguidas logo da cordialidade. A 

precedê-las está o ‘elogio a quem merece’, que termina o conjunto dos cinco itens muito im-

portantes, onde a admissão dos erros, a atenção a diferentes pontos de vista, ser bom profis-

sional e a tomada de posições baseada em altos padrões de conduta ética ocupam desde o 

primeiro ao quarto lugar, respetivamente. Alguma coisa parece ter causado a diferença acen-

tuada neste nível de habilitações: admitir erros é uma componente da honestidade, da integri-

dade, da confiabilidade e até da cordialidade. Daí a impressão que a habilitação de doutor 

produziu nos habilitados um complexo de superioridade capaz de considerar a admissão do 

erro como o critério máximo de avaliação moral de alguém. 

O tratamento estatístico dos dados permite-nos também relacionar os parâmetros de 

avaliação moral dos líderes com o nível de ensino115 a que os docentes da amostra estão vin-

culados. E há também aqui quatro ideias a destacar. A primeira é a confirmação do apreço 

atribuído aos três parâmetros iniciais a que se referia a Tabela 41: integridade, honestidade e 

confiabilidade. A ordem por que são apresentados os três itens não é coincidente, mas está 

dentro do padrão que outras comparações anteriores revelaram. A segunda ideia vem da di-

mensão mais deontológica, que é o empenho nas tarefas escolares: este item aparece em quar-

to lugar no 2º ciclo, no 3º ciclo, no secundário e nos docentes do 3º ciclo e secundário (Tabe-

las 49a- 49g, em Apêndice V3. E aqui pode claramente ver-se a combinação da especificidade 

da lecionação correspondente a cada docente, bem como o sentido de responsabilidade profis-

sional, sobretudo porque em muitas ‘disciplinas’ o aproveitamento dos alunos é avaliado ex-

ternamente – quando não for por mais, pela comunidade envolvente que escolhe a escola para 

os seus educandos e pelos colegas, que comparam resultados. No pré-escolar (Tabela 49a) 

aparece – compreensivelmente, se a justificação anterior for válida – ‘o empenho nas tarefas 

escolares’ no décimo primeiro lugar; e no primeiro ciclo (Tabela 49b) já sobe para sexto. 

Com a posição cinco do segundo ciclo (Tabela 49c), a média vai estar quase matematicamen-

te certa nos docentes do primeiro e segundo ciclos. O único caso de docente de 1º e 2º ciclo 

também não alteraria significativamente o resultado, a não ser numa referência adiante feita. 

A terceira ideia a desenvolver em torno da sinceridade apresenta-se com alguns dados 

de interesse. O maior apreço (posição quatro) vem do segundo ciclo, logo seguido do pré-

escolar, primeiro ciclo e terceiro ciclo. De estranhar será a posição nona em que os docentes 

do primeiro e do segundo ciclos a colocam, que contraria a visão dos docentes que só lecio-

nam primeiro ou segundo ciclo. E à medida que avança o nível de ensino baixa a posição do 

                                                           
115 As tabelas 49ª-49g foram remetidas para Apêndice V3. 
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item sinceridade: oitava no secundário. E também estranhamente ao juntar docentes do 3º 

ciclo e secundário o item não ascende na hierarquia, pela junção do quinto ao oitavo lugar, 

mas baixa para a décima posição. O fenómeno causa mais estranheza porque com o aumento 

da escolaridade o sentido crítico dos educandos deveria manifestar-se na exigência de maior 

sinceridade por parte dos docentes. Uma justificação plausível será a queixa que muitos do-

centes fazem sobre os alunos: «eles não ouvem sequer o que a gente diz nas aulas». E se é 

certo que um adulto tem mais capacidade para tolerar as falhas dos outros sem ser influencia-

do tão fortemente na estruturação da sua identidade, o certo é que colocar a sinceridade abai-

xo de itens mais metodológicos ou até deontológicos é algo que deve merecer uma atenção 

especial por parte dos docentes. A quarta e última análise de ordem mais moral é feita sobre o 

item ‘bom profissional’. Antes de mais, o seu posicionamento não deveria estar longe do 

‘empenho nas tarefas escolares’. E se no pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo – aqui es-

tão logo seguidas – e terceiro ciclo está relativamente perto, normalmente com o empenho 

antes do profissionalismo, no terceiro ciclo e terceiro ciclo e secundário já estão bastante dis-

tantes; e no secundário aparece com quatro itens de intervalo. Para além desse facto, a coloca-

ção de ‘bom profissional’ depois do ‘empenho nas tarefas escolares’ parece revestir-se de uma 

certa contradição; ou se trata de uma deficiente compreensão do conceito, que não foi revela-

da na aferição, dado que se pode presumir que os docentes dão ao item empenho nas tarefas 

escolares um alcance que inclui a docência e outras atividades ou dão ao item ‘bom profissio-

nal só a dimensão de docente ou de educador de infância. 

Na continuação de uma análise mais especificada, foi abordada a relação entre a carac-

terização moral de um líder escolar e o tempo que o inquirido tem de permanência na escola 

ou agrupamento. E aqui constatamos de imediato duas ideias-chave: a primeira tem a ver 

com a constância dos quatro primeiros itens mais referidos (entre os cinco primeiros da Tabe-

la 41). E essa constância aqui não aparece em todos os intervalos etários. Há uma identidade 

de posição, não de hierarquia, nos intervalos116 0-4, 8-12 e 12-16; há desvio de uma posição 

no intervalo 28-32; há desvios de duas posições nos intervalos 20-24 e 32-36. Mas há desvios 

mais acentuados no intervalo 4-8 (3), no 16-20 (5), no 24-28 (5), mas a dispersão aqui ainda é 

maior porque aparece a integridade em primeiro, a honestidade em quarto, a confiabilidade 

em oitavo e a sinceridade em nono. Dado que estes itens em que sempre se manteve uma coe-

rência na análise dos parâmetros anteriores foram objeto dessa constância enquanto não houve 

separação de escolas/agrupamentos, a única explicação possível para este desfasamento só 

                                                           
116 As tabelas aqui em questão (50a-50h) encontram-se em Apêndice V4. 
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pode encontrar-se no facto de os docentes traduzirem aqui de forma mais sectorial a perceção 

que têm da liderança de topo na sua escola. Há, no entanto, em abono da verdade, falta de 

qualquer fio condutor na lógica apresentada pelos intervalos. Isto é, a prioridade dos quatro 

itens mais repetidos nas quatro primeiras posições não varia de modo ascendente ou descen-

dente conforme o vínculo a uma escola ou agrupamento. Mesmo assim, aparece clara uma 

certa desvalorização desses quatro itens conforme aumenta o tempo de vínculo ao agrupamen-

to – excetuando no intervalo 28-32. E isto porque neste intervalo os quatro itens estão nas 

cinco primeiras posições, as únicas consideradas muito importantes. E nos intervalos 24-28 a 

confiabilidade (oitava posição) e a sinceridade (nona posição) já estão na avaliação de impor-

tante. Talvez esta progressão tenha a ver com uma certa distanciação que os docentes come-

çam a ter do seu trabalho, porque as perspetivas de ascensão na carreira são diminutas ou nu-

las e as responsabilidades familiares aumentam com filhos a estudarem longe de casa ou com 

outros problemas familiares. E por isso salientam o empenho e o profissionalismo, dando por 

adquiridos esses quatro valores considerados moralmente essenciais. No intervalo 28-32 o 

profissionalismo ocupa o quarto e o empenho o sexto; no intervalo 24-28, o profissionalismo 

aparece em segundo lugar e o empenho em quinto; no intervalo 16-20, o empenho vem em 

quarto lugar e o profissionalismo em décimo, mas logo antecedido da sinceridade; e dos dois 

primeiros intervalos só no 4-8 é que o empenho vem em quarto e a sinceridade em sétimo 

lugar. Há uma pequena observação que pode ser relevante: apesar das pelo menos aparentes 

discrepâncias – que o não serão tanto, se as compararmos com o total dos parâmetros em op-

ção, a hierarquia entre integridade, honestidade, confiabilidade e sinceridade pode oscilar 

quanto às três primeiras, mas a sinceridade é sempre a última das quatro. E resta-nos também 

recordar que a Tabela 41 já tinha também na quarta posição o empenho, anterior, portanto, à 

sinceridade; e que neste último parâmetro agora analisado, referente ao tempo de vínculo no 

agrupamento/escola, os quatro itens ficaram juntos nos quatro primeiros lugares em três inter-

valos e noutros quatro intervalos três dos itens (não a sinceridade) ficaram nos três primeiros 

lugares. 

A grande maioria dos docentes tem vinte anos de serviço ou menos117. Será, portanto, 

natural que os dados comparados aqui com a apreciação moral do líder não difira muito da 

anterior que relacionava essa apreciação com o tempo de vínculo ao agrupamento. Nesta úl-

tima interpretação podemos afirmar à partida que os itens integridade, honestidade, sincerida-

de e confiabilidade aparecem na categoria de muito importante até ao intervalo 22-26 de tem-

                                                           
117 Remetem-se para Apêndice V5 as tabelas 51a-51i, que registam a relação da apreciação moral com os anos de 

serviço dos inquiridos. 
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po de serviço, inclusive, mas que no 26-30 a sinceridade já é remetida para a avaliação de 

importante. E o mesmo se passa no intervalo 30-34. Mas os intervalos seguintes (34-38 e 38-

42) voltam a considerá-los muito importantes – contrariando o que sucedia nos intervalos de 

vínculo antes analisados. Quanto ao posicionamento desses quatro itens no conjunto e entre 

si, o paradigma é diverso, como na análise anterior, mas o posicionamento dos quatro itens é 

mais elevado e quase sempre são avaliados como muito importantes. São exceção os interva-

los 26-30 e 34-38, em que a sinceridade aparece só como importante. Mais uma vez também a 

sinceridade é o último dos quatro itens e, globalmente, com exceção do intervalo 26-30, os 

quatro parâmetros ocupam posições cimeiras, mais do que acontecia na relação com a variá-

vel analisada anteriormente. Em três dos quatro primeiros intervalos, ocupam as quatro pri-

meiras posições; no primeiro, quinto, sexto, sétimo e oitavo aparecem nos três primeiros luga-

res; só no último intervalo é que só aparecem dois nos dois primeiros lugares; e só no interva-

lo 26-30 é que a sinceridade é desterrada para o sétimo lugar e colocada, como vimos, na ca-

tegoria de importante – como acontece com o mesmo item do quinto lugar do intervalo 34-38. 

Nesta comparação, portanto, o peso da experiência específica com um líder de topo não surge 

com o mesmo peso que na análise anterior. De facto, a explicação anterior, baseada na Tabela 

16, tem agora em parte o seu inverso revelado na Tabela 15.  

Isto é, há mais docentes mais novos com mais vínculo ao agrupamento, mas há mais 

docentes com mais tempo de serviço. E, assim, o fator idade terá influenciado mais a Tabela 

41 do que o vínculo ao agrupamento, exatamente porque os inquiridos mais velhos são mais 

do que os inquiridos mais novos. E certamente que o paradigma axiológico é influenciado 

pela idade dos docentes. 

No terminus desta análise parcelar surge-nos a opinião dos diretores quanto à caracte-

rização moral de um líder escolar (Tabela 52). No conjunto dos quatro diretores, os quatro 

itens que têm sido mais destacados enquadram-se na avaliação de muito importante. No en-

tanto, o somatório das opiniões permite ver a integridade e a honestidade a ocuparem a tercei-

ra e a quarta posição, respetivamente; e a confiabilidade e a sinceridade a serem remetidas 

para quarto e décimo lugares, também respetivamente. Em primeira opção aparece a admissão 

do erro cometido; e em segundo a tomada de decisões baseando-se em valores fundamentais. 

Talvez estes dados espelhem o que na realidade acontece na imagem pessoal dos diretores: 

não cometam erros que reconheçam e presumem tomar sempre as melhores decisões – o que 

lhes permite pôr a integridade e a honestidade depois desses itens cujos fundamentos morais 

teriam  necessariamente  de ser estes dois  últimos e os  colocados em  nono e  décimo lugares 
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 (confiabilidade e sinceridade, respetivamente). Olhando para cada uma das opiniões118, só 

num dos diretores (D) os quatro itens ocupam as quatro primeiras posições (Tabela 53a); nou-

tro, ocupam-nas três deles, mas a sinceridade é remetida para o décimo quarto lugar, já só 

como importante e tendo só depois o empenho, a cordialidade e a disponibilidade no apoio e 

partilha (C – Tabela 53b); noutro caso (A), a integridade, honestidade e confiabilidade ocu-

pam a quarta, quinta e sexta posições, e a sinceridade a décima primeira (Tabela 53c); e no 

caso restante, o do Diretor B, cada um dos quatro itens aparece muito disperso e ocupando 

lugares muito díspares: a integridade em primeiro, a honestidade em terceiro, a sinceridade 

em sexto e a confiabilidade em décimo primeiro (Tabela 53d). 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Admite os seus erros quando cometidos 20 5 Muito importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 20 5 Muito importante 

Integridade 19 4,75 Muito importante 

Honestidade 19 4,75 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 19 4,75 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 19 4,75 Muito importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  19 4,75 Muito importante 

Bom profissional 18 4,5 Muito importante 

Confiabilidade 18 4,5 Muito importante 

Sinceridade       18 4,5 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 18 4,5 Muito importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 18 4,5 Muito importante 

Incentivo à realização pessoal 18 4,5 Muito importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 18 4,5 Muito importante 

‘Boa pessoa’ 16 4 Importante 

Cordialidade       15 3,75 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 15 3,75 Importante 

  Tabela 52 – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar (Diretores)  

É interessante que, neste caso, ser boa pessoa surge em nono lugar e nos outros três ca-

sos – Diretores A, C e D – ou surge em último (A e D) ou na décima terceira (C) – neste caso 

seguida da sinceridade. Haverá bastante lógica no caso do Diretor B porque todos os itens 

anteriores a ser ‘boa pessoa’ se podem considerar de uma pessoa boa como docente, mas ou-

tros itens seguintes também aí se poderiam incluir. 

E esta análise não pode terminar sem um comentário a estas respostas dos diretores. Na 

verdade, esta não opção clara por parâmetros morais de caráter do diretor que, antes de o ser, 

acima de o ser e para o ser verdadeiramente, dever ser uma ‘pessoa ética’, levanta algumas 

preocupações. E, por outro lado, esbarra com a opinião generalizada do conjunto da amostra. 

Esta diferença, no entanto, está coerente com a hierarquia dada à importância das funções de 

liderança na escola, como já repetimos: ser professor é a prioridade. E isto permite-nos uma 

                                                           
118 As respetivas tabelas – 53a-53d – foram remetidas para Apêndice V6. 
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certa confiança na capacidade de o conjunto dos docentes interferir na correção de desvios 

morais das lideranças dos diretores – muitas vezes com a cobertura de que é o bem da escola, 

dos alunos ou do cumprimento da lei que os obriga a esses ‘desvios’. 

6.3.2. Elementos de caraterização moral de um líder escolar: análise MLQ 

A análise anterior poderia ser suficiente para o objetivo que nos propusemos: reunir 

elementos ‘quantitativos’ de confirmação à nossa hipótese de que a dimensão moral do líder 

escolar é tão importante na educação escolar que deve ser tomada como uma variável inde-

pendente. Obtivemos, de facto, essa confirmação através de uma constância nas característi-

cas morais exigidas aos líderes escolares apontadas pelos inquiridos – com os devidos limites 

já referidos de que essas características poderão expressar mais um desejo do que uma prática; 

e de que na cabeça dos inquiridos possa estar essencialmente a imagem do diretor e não a 

própria. Tomando até essa representação como ideal a ser perseguido pela função do diretor, 

essa constância é significativa.  

A análise seguinte restringe-se à relação dos três tipos de liderança com as diversas va-

riáveis independentes em jogo. E a sua apresentação é feita só com os quadros e sem os gráfi-

cos. A globalidade da análise estatística será remetida para um documento complementar. 

Nele aparecem todos os tratamentos estatísticos realizados, que permitem confrontar os dados 

do SPSS-V20 com os anteriores do Excel e reforçar a ideia de que o tipo de liderança seguido 

revela também uma dimensão ética do líder na sua relação de confiança, estímulo e mesmo 

dedicação em relação aos liderados. Os dados incluem a própria avaliação dos diretores quan-

to ao tipo de liderança seguida, revelada pelos itens que compõem o questionário MLQ. 

No nosso estudo o questionário MLQ teve como objetivo fundamental medir a frequên-

cia com que os professores e diretores percecionavam os seus comportamentos de liderança, 

isto é, comportamentos de carácter transformacional, comportamentos de carácter transacional 

e comportamentos de caráter laissez-faire, assim como o modo como percecionam os resulta-

dos da sua liderança. Para uma melhor visualização e compreensão dos resultados obtidos são 

apresentados os Quadros 9 e 10 em que constam o cálculo das médias, desvios-padrão, valo-

res mínimos e máximos de cada escala. Como já foi anteriormente justificado, foi utilizada a 

escala de 1 a 4 – e não de 0 a 3 – em que 1 representa nunca, 2 raramente, 3 algumas vezes e 4 

muitas vezes. No MLQ, no que diz respeito às perceções da liderança e do objetivo do estudo 

a que nos propusemos, formulamos as nove hipóteses que de seguida são desenvolvidas.  
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Perceção dos Professores. De acordo com os dados do Quadro 9, verificamos que a lideran-

ça transformacional é o tipo de liderança que apresenta resultados médios mais elevados 

(M=3,85); mas também há um peso importante da liderança transacional (M=3,15).  Na escala  

de respostas do MLQ, estes resultados indicam que a média de comportamentos de liderança 

transformacional se situa entre os níveis 3 e 4. A liderança de tipo laissez-faire é a que apre-

senta um resultado médio inferior (M=1,80); portanto, com menos peso na ação dos professo- 

res, e que na escala MLQ se situa entre os níveis 1 e 2. Assim, podemos concluir que compor-

tamentos associados a evitar tomar decisões e a envolver-se em assuntos importantes são pou-

co frequentes na ação dos professores. Relativamente aos Resultados de Liderança (M=3,81), 

o valor situa-se entre os níveis de observação 3 e 4. Para percebermos quais as categorias de 

liderança  com maior  expressividade,  apresentamos a  seguir o  Quadro 10, com  a estatística   

Quadro 9 – Médias, desvio-padrão, mínimo e máximo dos tipos de liderança e resultados de liderança 

 

 

Professores 
 M DP Mínimo Máximo 

Liderança transformacional 3,85 0,43 2,20 4,95 

Liderança transacional 3,15 0,55 1,50 4,75 

Liderança laissez-faire 1,80 0,44 1,00 3,25 

Resultados de Liderança 3,81 0,48 2,36 5,00 

Quadro 10 – Médias, desvio-padrão, mínimo e máximo das categorias do MLQ   

 

Professores 

 Categorias M DP Mínimo Máximo 

Liderança transformacional 

IIA 3,68 0,56 1,50 5,00 

IIB 3,71 0,59 2,00 5,00 

IM 3,90 0,62 2,25 5,00 

IS 4,01 0,50 2,50 5,00 

IC 3,95 0,51 1,50 5,00 

Liderança transacional CR 3,49 0,58 2,00 5,00 

MBEA 2,82 0,75 1,00 4,75 

Liderança laissez-faire MBEP 1,84 0,47 1,00 3,00 

LF 1,75 0,52 1,00 3,50 

Resultados de Liderança 

EE 3,62 0,59 1,33 5,00 

E 3,85 0,56 2,00 5,00 

S 3,95 0,53 2,00 5,00 

Legenda: IIA – Atributos de Influência Idealizada; IIB – Comportamentos de Influência Idealizada; IM – Motivação Inspiracional; IS – 

Estimulação Intelectual; IC – Consideração Individual; CR – Recompensa pelos Objetivos Atingidos; MBEA – Gestão por Exceção 

Ativa; MBEP – Gestão por Exceção Passiva; LF – laissez-faire; EE  – Esforço Extra, E – Eficácia; S – Satisfação. Nota: esta legenda 

não será repetida, porque já foi objeto de especificação anteriormente. 
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descritiva das categorias que compõem as subescalas do MLQ. Verifica-se que ao nível da 

liderança transformacional as categorias com maiores valores médios são: Estimulação Inte-

lectual (M=4,01), cujo valor médio é praticamente coincidente com o nível 4; Consideração  

Individual (M=3,95)  e  Motivação  Inspiracional  (M=3,90), com valores médios compatíveis 

com os níveis 3 e 4. Na liderança transacional a categoria Recompensa pelos Objetivos Atin-

gidos (M=3,49) tem o maior registo, compatível com os níveis 3 e 4. Na liderança laissez-

faire a categoria Gestão por Exceção Passiva (M=1,84) tem o maior registo, que na escala 

MLQ se situa entre os níveis de atuação 1 e 2. Nos Resultados de Liderança destacam-se as 

categorias Eficácia (M=3,85) e Satisfação (M=3,95), sendo ambas compatíveis com os níveis 

de comportamento/atuação 3 e 4. 

 

Perceção dos Diretores. De acordo com o Quadro 11, verificamos que nos quatro diretores a 

liderança transformacional é o tipo de liderança que apresenta resultados médios mais eleva-

dos e que na escala de respostas do MLQ estes comportamentos de liderança se situam entre 

os níveis 3 e 4 para os diretores dos agrupamentos A (M=3,80) e B (M=3,95) e entre os níveis 

4 e 5 para diretores dos agrupamentos C (M=4,80) e D (M=4,25). A liderança transacional 

continua a ter um peso importante na ação dos diretores, tendo um maior peso no diretor do 

agrupamento C (M=4,13) e menor  no diretor do agrupamento D (M=2,50). A liderança de  ti- 

 

 

 

 

 

 

 

 

po laissez-faire é a que regista resultados médios inferiores, portanto com menos peso na ação 

dos diretores e que na escala MLQ se situa entre os níveis 1 e 2 para os diretores dos agrupa-

mentos A, C e D e entre os níveis 2 e 3 para o diretor do agrupamento B.  

 Para percecionarmos quais as categorias de liderança com maior expressividade, apre-

sentamos a seguir o Quadro 12, com a estatística descritiva das categorias que compõem as 

subescalas do MLQ. Na liderança transformacional as categorias que apresentam resultados 

mais elevados e que na escala de respostas do MLQ se situam entre os níveis 4 e 5 são, para o  

Quadro 11 – Médias dos tipos de liderança e resultados de liderança nos Diretores 

  

  

Diretores 

Agrupamentos 

A B C D 

Liderança transformacional 3,80 3,95 4,80 4,25 

Liderança transacional 3,75 3,25 4,13 2,50 

Liderança laissez-faire 1,63 2,25 1,00 1,13 

Resultados de Liderança 3,72 3,94 5,00 4,89 

     



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        239 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diretor do agrupamento A, a Motivação Inspiracional e a Consideração Individual; para os 

diretores dos agrupamentos B e D, a Motivação Inspiracional, Estimulação Intelectual e Con-

sideração Individual; e para o diretor do agrupamento C, Atributos de Influência Idealizada, 

Comportamentos de Influência Idealizada, Motivação Inspiracional, Estimulação Intelectual 

e Consideração Individual. Na liderança transacional, a categoria Recompensa pelos Objeti-

vos Atingidos é que apresenta resultados mais elevados – e que na escala de respostas do 

MLQ se situa entre os níveis 3 e 4 para os diretores dos agrupamentos B e D; e entre os níveis 

4 e 5 para os diretores dos agrupamentos A e C. Na liderança laissez-faire, a categoria Gestão 

por Exceção Passiva é mais relevante para os diretores dos agrupamentos A, B e D, situando-

se entre os níveis 1 e 2 para os diretores dos agrupamentos A e D e entre os níveis 2 e 3 para o 

diretor do agrupamento B. Para o diretor do agrupamento C, as duas categorias da liderança 

de laissez-faire, Gestão por Exceção Passiva e Laissez-Faire, têm o mesmo valor e enqua-

dram-se no nível 1. Relativamente aos Resultados de Liderança, e que na escala de respostas 

do MLQ se situa entre os níveis 4 e 5, a(s) categoria(s) que se destaca(m) no diretor do agru-

pamento A é a Eficácia (M=4,50); no diretor do agrupamento B é a Eficácia (M=4,00) e a 

Satisfação (M=4,50); no diretor do agrupamento C é o Esforço Extra, a Eficácia e a Satisfa-

          Quadro 12 – Médias das categorias do MLQ 

 

 

 

  
      Diretores 

 
 

 
A       B C D 

Liderança transfor-

macional 

IIA 3,25 3,25 4,25 3,50 

IIB 3,75 3,75 5,00 3,50 

IM 4,25 4,25 4,75 4,50 

IS 3,75 4,50 5,00 4,75 

IC 4,00 4,00 5,00 5,00 

Liderança transacio-

nal 

CR 4,25 3,50 4,75 3,25 

MBEA 3,25 3,00 3,50 1,75 

Liderança laissez-

faire 

MBEP 1,75 2,50 1,00 1,25 

LF 1,50 2,00 1,00 1,00 

Resultados de Lide-

rança 

EE 3,67 3,33 5,00 4,67 

E 4,00 4,00 5,00 5,00 

S 3,50 4,50 5,00 5,00 

Legenda: IIA – Atributos de Influência Idealizada; IIB – Comportamentos de 

Influência Idealizada; IM – Motivação Inspiracional; IS – Estimulação Inte-

lectual; IC – Consideração Individual;  CR – Recompensa pelos Objetivos 

Atingidos; MBEA – Gestão por Exceção Ativa; MBEP – Gestão por Exceção 

Passiva; LF – Laissez-Faire; EE  – Esforço Extra, E – Eficácia; S – Satisfa-

ção. 
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ção – todas com a média (M=5,00); e no diretor do agrupamento D o Esforço Extra (M=4,63) 

e a Eficácia e a Satisfação, com a média (M=5,00). Assim, relativamente aos comportamentos 

de liderança de professores e diretores, o estilo de liderança transformacional é o mais obser-

vado, mas com uma presença também importante de comportamentos de liderança transacio-

nal, sendo o estilo de liderança Laissez-Faire aquele que apresenta resultados médios mais 

baixos, isto é, aquele estilo de liderança com que tanto professores como diretores menos se 

identificam. Estes resultados vão ao encontro dos obtidos por Castanheira e Costa (2007: 

150), que concluíram que «os comportamentos de liderança mais frequentemente observados 

nos noventa e cinco presidentes dos conselhos executivos são uma mistura de comportamen-

tos de liderança transformacional e transacional», e dos resultados do estudo realizado a 97 

professores de diferentes escolas da Região Autónoma da Madeira por Bento (2008: 4), que 

concluiu que os comportamentos de liderança menos observados são os do tipo de liderança 

laissez-faire (2008: 9) e os mais observados são os tipo de liderança transformacional, mas 

também com forte presença de comportamentos associados à liderança transacional (2008: 

10). Barracho e Martins (2010, 86), citando Bass e Avolio (1990), referem que «. . . o líder 

mais eficaz é aquele onde predomina a liderança transformacional, seguido de comportamen-

tos de reforço contingente, da intervenção em crise (ativa e passiva) e, em último lugar, do 

laissez-faire»; e Nye (2009: 91), referindo-se à liderança transformacional e à liderança tran-

sacional, considera que os dois estilos de liderança não são «mutuamente exclusivos», uma 

vez que muitos «líderes utilizam ambos os estilos em momentos e contextos diferentes». 

Hipótese 1: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função do agrupamento 

Abordamos seguidamente as diferenças de perceções dos professores dos quatro agru-

pamentos relativamente aos comportamentos de liderança, isto é, comportamentos de carácter 

transformacional, transacional e laissez-faire, assim como o modo como percecionam os re-

sultados da sua liderança.  Para uma melhor visualização e compreensão dos dados obtidos é 

apresentado o Quadro 13 em que constam o cálculo das médias, desvios-padrão de cada esca-

la e valores mínimos e máximos.  

Realizou-se o teste de normalidade (Apêndice VI) e em função dos resultados obtidos verifi-

cámos que apenas os Resultados de Liderança e a categoria Estimulação Intelectual (IS) não 

cumpriam os pressupostos da normalidade. Através do teste Levene (Apêndice VII) verifica-

mos que todas as variáveis revelam homocedasticidade, isto é, as variâncias das populações 

são iguais. Assim, a comparação entre os quatro agrupamentos foi realizada pelo teste 
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Kruskal Wallis para os Resultados de Liderança e para a categoria IS e pelo teste one-way 

ANOVA para as lideranças e restantes categorias. 

 

Legenda: IIA – Atributos de Influência Idealizada; IIB – Comportamentos de Influência Idealizada; IM – Motivação Inspiracional; IS – 

Estimulação Intelectual; IC – Consideração Individual; CR – Recompensa pelos Objetivos Atingidos; MBEA – Gestão por Exceção Ativa; 

MBEP – Gestão por Exceção Passiva; LF – Laissez-Faire; EE  – Esforço Extra, E – Eficácia; S – Satisfação 

Com a one-way ANOVA obtivemos os resultados constantes do Quadro 14, que nos in-

forma quais as variáveis onde existem evidências de diferenças estatisticamente significativas 

entre pelo menos duas médias (assinaladas com *). 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

Quadro 13 – Médias, desvio-padrão, mínimo e máximo das Lideranças, Resultados de Liderança e categorias do MLQ 

    

  

  

AGRUPAMENTOS 

A B C D 

M DP Mín Max M DP Mín Max M DP Mín Max M DP Mín Max 

Liderança transformacional 3,77 0,37 2,65 4,95 3,79 0,47 2,65 4,55 3,95 0,37 3,05 4,80 3,87 0,47 2,20 4,75 

Liderança transacional 3,14 0,49 1,63 4,38 3,15 0,62 2,13 4,25 3,21 0,53 2,13 4,13 3,14 0,59 1,50 4,75 

Liderança laissez-faire 1,95 0,45 1,13 3,00 1,79 0,45 1,13 2,63 1,68 0,41 1,00 2,63 1,74 0,41 1,00 3,25 

Resultados de Liderança 3,67 0,44 2,86 4,69 3,71 0,48 2,39 4,64 3,90 0,42 3,14 5,00 3,88 0,52 2,36 5,00 

IIA  3,59 0,61 1,50 5,00 3,68 0,55 2,50 4,50 3,87 0,45 2,50 4,50 3,65 0,57 1,50 4,75 

IIB  3,67 0,51 2,25 5,00 3,60 0,68 2,00 5,00 3,83 0,59 2,25 5,00 3,71 0,61 2,25 5,00 

IM  3,75 0,59 2,50 5,00 3,75 0,62 2,50 5,00 3,99 0,58 2,75 5,00 3,99 0,63 2,25 5,00 

IS  3,94 0,42 3,25 5,00 4,04 0,55 2,50 5,00 4,02 0,42 3,00 5,00 4,05 0,56 2,50 5,00 

IC  3,91 0,41 3,00 4,75 3,88 0,51 2,50 5,00 4,05 0,49 3,00 5,00 3,96 0,57 1,50 5,00 

CR  3,47 0,53 2,25 5,00 3,44 0,72 2,00 4,50 3,66 0,53 2,50 4,75 3,44 0,59 2,00 5,00 

MBEA  2,80 0,70 1,00 4,25 2,86 0,81 1,25 4,75 2,77 0,68 1,25 4,00 2,84 0,80 1,00 4,75 

MBEP  1,97 0,52 1,00 3,00 1,89 0,42 1,25 2,75 1,77 0,41 1,00 2,75 1,76 0,45 1,00 3,00 

LF 1,94 0,49 1,00 3,00 1,69 0,57 1,00 2,75 1,59 0,50 1,00 3,00 1,72 0,50 1,00 3,50 

EE  3,45 0,56 2,00 4,67 3,52 0,48 2,67 4,67 3,72 0,56 2,67 5,00 3,72 0,64 1,33 5,00 

E  3,72 0,52 2,25 5,00 3,76 0,49 2,50 4,75 3,87 0,51 3,00 5,00 3,96 0,60 2,00 5,00 

S  3,85 0,50 2,50 5,00 3,86 0,62 2,00 5,00 4,10 0,47 3,00 5,00 3,98 0,54 2,50 5,00 

  Quadro 14 – Resultados do teste one-way ANOVA  

 

teste one-way ANOVA 

 p 

Liderança transformacional 0,141 

Liderança transacional 0,893 

Liderança laissez-faire 0,003 * 

IIA  0,075 

IIB  0,393 

IM  0,033 * 

IC  0,494 

CR  0,203 

MBEA  0,945 

MBEP  0,018 * 

LF  0,003 * 

EE  0,015 * 

E  0,035 * 

S  0,065 

Legenda: IIA – Atributos de Influência Idealizada; 

IIB – Comportamentos de Influência Idealizada; 

IM – Motivação Inspiracional; IC – Consideração 

Individual; CR – Recompensa pelos Objetivos 

Atingidos; MBEA – Gestão por Exceção Ativa; 

MBEP – Gestão por Exceção Passiva; LF – Lais-

sez-Faire, EE – Esforço Extra, E – Eficácia; S – 

Satisfação.  * Diferenças estatisticamente significa-

tivas (p<0,05). 
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Realizando o post-hoc Tukey HSD (Quadro 15), poderemos verificar quais os agrupa- 

mentos aonde existem evidências de diferenças estatisticamente significativas. 

 

 

 

 

                 

                                       

 

 

                 Legenda: MBEP – Gestão por Exceção Passiva 

 

Regressando ao Quadro 13, podemos verificar, no que diz respeito à liderança laissez-

faire, que existem evidências de diferenças estatisticamente significativas entre os agrupa-

mentos A e C e A e D, em ambos os casos decorrente da média mais elevada do agrupamento 

A. Na categoria MBEP existem diferenças estatisticamente significativas entre os agrupamen-

tos A e D, devido à média mais alta do agrupamento A. Na categoria LF existem evidências 

de diferenças estatisticamente significativas entre os agrupamentos A e C e A e D, motivado 

pela média mais elevada do agrupamento A. Na categoria EE existem evidências de diferen-

ças estatisticamente significativas entre os agrupamentos A e D, dada a média mais elevada 

do agrupamento D. Na categoria E existem evidências de diferenças estatisticamente signifi-

cativas entre os agrupamentos A e D, devido à média mais elevada do agrupamento D.  

O Quadro 16 apresenta-nos os resultados do teste Kruskal Wallis para a categoria Esti-

mulação Intelectual e para os Resultados de Liderança. 

 

 

 

Quadro 16 – Resultados do Mean Rank e do teste Kruskal-Wallis  

 

Quadro 16 – Teste Kruskal-Wallis 

WaW  

 

 
A B C D Teste  Kruskal-Wallis 

  Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank 2 gl p 

Estimulação Intelectual 108,44 138,80 126,15 130,60 5,600 3 0,133 
Resultados de Liderança 103,86 114,57 133,85 136,85 10,248 3 0,017* 

* diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

Relativamente à variável Resultados de Liderança, ao nível de significância de 5% exis-

tem evidências de diferenças estatisticamente significativas entre pelo menos dois grupos 

(2(3)=10,248; p=0,017). Pelo post-hoc de Dunn-Bonferroni (Apêndice VIII), verificamos 

Quadro 15 – Resultados do  post-hoc Tukey HSD 

  

 Agrupamentos 

 A  C A  D 

 p p 

Liderança laissez-faire 0,006 0,007 

Motivação Inspiracional --- 0,066 

MBEP  --- 0,017 

Laissez-Faire 0,003 0,027 

Esforço Extra --- 0,019 

Eficácia  --- 0,028 
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que as diferenças significativas ocorrem entre os agrupamentos A e D (p=0,017), motivado 

pela classificação média (mean rank) mais elevada do agrupamento D (MR(A)=103,86 vs 

MR(D)=136,85).  

O tipo de liderança com maior registo é o transformacional, mas com também um regis-

to importante da liderança transacional. 

Relativamente à liderança transformacional, os professores dos quatro agrupamentos 

revelam uma média de comportamentos compatíveis com os níveis 3 e 4. Em termos absolutos, 

o agrupamento C é o que tem uma maior média (M=3,95) e o agrupamento A é o que tem a 

média menor (M=3,77). 

 Relativamente à liderança transacional, observam-se nos professores frequências de 

comportamentos compatíveis com os níveis 3 e 4, sendo que nos agrupamentos A e D se re-

gistam os menores valores médios (M=3,14) e no agrupamento C o maior valor médio 

(M=3,21). 

  No que concerne à liderança laissez-faire, verifica-se que a média de comportamentos 

ao nível da escala MLQ se encontra entre os níveis 1 e 2. O agrupamento A regista o maior 

valor (M=1,95) e o agrupamento C o menor valor (M=1,68). 

No que diz respeito aos Resultados de Liderança, regista-se que os professores têm uma 

média de comportamentos compatíveis com os níveis 3 e 4. O agrupamento A regista o menor 

valor (M=3,67) e o agrupamento C o maior valor (M=3,90). 

Hipótese 2: A perceção da liderança do diretor difere da perceção dos professores  

A comparação da perceção por tipo de liderança entre o Diretor e os Professores em ca-

da agrupamento foi realizada pelo teste t para uma amostra. Em todas as variáveis (lideranças) 

foi considerada a média do Diretor como valor de teste. 

Hipótese 2.1: A perceção da liderança do diretor do agrupamento A difere da per-

ceção dos professores do agrupamento A 

Ao nível do agrupamento A, as variáveis ‘liderança transacional’, ‘liderança laissez-

faire’ e ‘Resultados de Liderança’ apresentam evidências significativas de diferenças entre o 

diretor e os professores (p<0,05). Pelo Quadro 17, verifica-se que, quer na liderança transaci-

onal quer nos Resultados de Liderança, as diferenças são motivadas pelo valor médio mais 

elevado do diretor; ao invés, as diferenças ao nível da liderança laissez-faire devem-se ao va-

lor médio mais elevado dos professores. A liderança transformacional não revela diferenças 
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significativas, o que é demonstrativo dos comportamentos homogéneos entre professores e 

diretor. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

Hipótese 2.2: A perceção da liderança do diretor do agrupamento B difere da per-

ceção dos professores do agrupamento B 

Ao nível do agrupamento B, as variáveis ‘liderança laissez-faire’ e ‘Resultados de Lide-

rança’ apresentam evidências significativas de diferenças entre o diretor e os professores 

(p<0,05). Pelo Quadro 18, verifica-se que, quer na liderança laissez-faire quer nos Resultados 

de Liderança, as diferenças são devidas ao valor médio mais elevado do diretor; ao invés, as 

diferenças ao nível da Liderança laissez-faire devem-se ao valor médio mais elevado dos pro-

fessores. A liderança transformacional revela diferenças marginalmente significativas, e a 

Liderança transacional não apresenta diferenças entre professores e diretor, dada a proximida-

de dos valores médios.  

 

 

 

 

 

 

 

    

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

• Diferenças marginalmente significativas (p<0,10) 

Quadro 17 – Perceção da liderança do diretor e dos professores do agrupamento A 

  

Agrupamento A 

  M t p 

Liderança Transformacional 
Diretor  

Professores 

3,80 

3,77 
-0,595 0,554 

Liderança Transacional 
Diretor 

 Professores 

3,75 

3,13 
-10,683 <0,001* 

Liderança laissez-faire 
Diretor 

 Professores 

1,63 

1,96 
6,074 <0,001* 

Resultados de Liderança 
Diretor  

Professores 

3,72 

3,67 
2,829 0,005* 

Quadro 18 – Perceção da liderança do diretor e dos professores do agrupamento B 

  

Agrupamento B 

  M t p 

Liderança transformacional 
Diretor  

Professores 

3,95 

3,78 
-1,827 0,079• 

Liderança transacional 
Diretor  

Professores 

3,25 

3,14 
-0,870 0,392 

Liderança laissez-faire 
Diretor  

Professores 

2,25 

1,77 
-5,497 <0,001* 

Resultados de Liderança 
Diretor 

 Professores 

3,94 

3,70 
-2,529 <0,018* 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        245 
 

Hipótese 2.3: A perceção da liderança do diretor do agrupamento C difere da per-

ceção dos professores do agrupamento C 

Ao nível  do agrupamento  C, em  todas as  formas de  liderança  existem  evidências de  

 

 

 

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

diferenças significativas entre o diretor e os professores (p<0,001). Pelo Quadro 19, verifica-

se que na liderança transformacional, transacional e nos Resultados de Lideranças, as diferen-

ças são motivadas pelo valor médio mais elevado do diretor. Já na liderança laissez-faire, as 

diferenças são devidas ao valor médio mais elevado dos professores. 

Hipótese 2.4: A perceção da liderança do diretor do agrupamento D difere da per-

ceção dos professores do agrupamento D 

Em relação ao agrupamento D, em todas as formas de liderança existem evidências de 

diferenças significativas entre o diretor e os professores (p<0,001). Pelo Quadro 20, verifica-

se que nas lideranças transformacional e nos Resultados de Lideranças as diferenças decorrem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 19 – Perceção da liderança do diretor e dos professores do agrupamento C 

 

Agrupamento C 

  M t p 

Liderança transformacional 
Diretor  

Professores 

4,80 

3,93 
-15,985 <0,001* 

Liderança transacional 
Diretor  

Professores 

4,13 

3,19 
-11,818 <0,001* 

Liderança laissez-faire 
Diretor  

Professores 

1,00 

1,70 
11,277 <0,001* 

Resultados de Liderança 
Diretor  

Professores 

5,00 

3,87 
-18,710 <0,001* 

 

Quadro 20 – Perceção da liderança do diretor e dos professores do agrupamento D 

 

Agrupamento D 

  M t p 

Liderança transformacional 
Diretor 

Professores 

4,25 

3,87 
-8,315 <0,001* 

Liderança transacional 
Diretor 

Professores 

2,50 

3,15 
11,297 <0,001* 

Liderança laissez-faire 
Diretor 

Professores 

1,13 

1,75 
15,430 <0,001* 

Resultados de Liderança 
Diretor 

Professores 

4,89 

3,87 
-20,436 <0,001* 

  * Diferenças estatisticamente significativas 

(p<0,05) 
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do valor médio mais elevado do diretor, ao passo que na liderança transacional e na liderança 

laissez-faire as diferenças são devidas ao valor médio mais elevado dos professores. 

Hipótese 3: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função da idade 

Analisando os resultados do Quadro 21 podemos verificar que relativamente à liderança 

transformacional o maior valor (M=4,01) se regista no intervalo que vai dos 32 aos 35 anos e 

o menor (M=3,76) no intervalo que vai dos 52 aos 55 anos. A liderança transformacional di-

minui com a idade, com a exceção dos intervalos que vão dos 44 aos 47 anos e dos 56 aos 59 

anos. A liderança transacional tem o maior valor no intervalo que vai dos 56 aos 59 anos 

(M=3,36) e o menor (M=3,09) em dois intervalos: dos 40 aos 43 anos e dos 48 aos 51 anos. 

Nota-se que há um aumento da liderança transacional nos intervalos que vão dos 36 aos 39 

anos e dos 56 aos 59 anos. Há um intervalo com alguma estabilidade que vai dos 40 aos 55 

anos. A Liderança laissez-faire tem o menor valor (M=1,57) no intervalo que vai dos 40 aos 

43 anos e o maior valor (M=2,09) no intervalo que vai dos 60 aos 64 anos. Com a exceção 

dos intervalos que vão dos 36 aos 43 anos, em que há um decréscimo, verifica-se que há uma 

tendência para o aumento da liderança laissez-faire com o aumento da idade, tendo como re-

ferência o valor médio 1,79. Relativamente aos Resultados de Liderança, o maior valor 

(M=3,98) regista-se no intervalo que vai dos 32 aos 35 anos e o menor (M=3,66) no intervalo 

que vai dos 60 aos 64 anos; verifica-se que há uma tendência para diminuir com o aumento da 

idade, com a exceção nos intervalos que vão dos 44 aos 47 anos e dos 56 aos 59 anos. 

 

Quadro 21 – Perceção da liderança dos professores em função da Idade 

      

 
Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-faire Resultados de Liderança 

Idade M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

[32, 36[ 4,01 0,17 3,75 4,15 3,27 0,35 3,00 3,88 1,79 0,45 1,25 2,38 3,98 0,43 3,64 4,81 

[36, 40[ 3,96 0,39 3,25 4,50 3,35 0,42 2,50 3,88 1,68 0,30 1,25 2,25 3,84 0,36 3,33 4,64 

[40, 44[ 3,83 0,47 3,00 4,60 3,09 0,58 2,13 4,25 1,57 0,40 1,00 2,25 3,74 0,39 2,97 4,64 

[44, 48[ 3,88 0,41 2,75 4,75 3,10 0,57 1,50 4,38 1,81 0,38 1,13 3,00 3,83 0,43 2,36 4,72 

[48, 52[ 3,86 0,45 2,65 4,95 3,09 0,54 1,88 4,38 1,77 0,41 1,13 2,75 3,83 0,50 2,47 4,89 

[52, 56[ 3,76 0,44 2,20 4,70 3,13 0,59 1,63 4,75 1,86 0,49 1,00 3,25 3,76 0,56 2,39 5,00 

[56, 60[ 3,89 0,48 2,65 4,80 3,36 0,51 2,13 4,13 1,84 0,49 1,00 2,63 3,90 0,58 3,00 5,00 

[60, 64] 3,88 0,25 3,55 4,20 3,30 0,46 2,38 4,00 2,09 0,45 1,25 2,63 3,66 0,33 3,00 4,17 

 

Realizou-se o teste de normalidade (Apêndice VI) e homocedasticidade (Apêndice VII) e 

em função dos resultados verificámos que as lideranças transformacional, transacional e lais-

sez-faire cumpriam estes pressupostos, com a exceção dos Resultados de Liderança, que não 
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cumpriu o pressuposto da normalidade. Assim, realizou-se o teste one-way ANOVA para as 

lideranças transformacional, transacional e laissez-faire e o teste Kruskal-Wallis para os Re-

sultados de Liderança.  Pelo Quadro 22 observa-se que apenas a  liderança laissez-faire  apre-

senta evidências de diferenças significativas entre pelo menos duas classes etárias (F=2,064; 

p=0,048), pelo  que recorremos ao post-hoc de Tukey HSD  no intuito de detetarmos  quais os  

 

 

 

 

 

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

pares significativamente diferentes. Nas restantes variáveis de liderança não existem diferen-

ças significativas (p>0,05), indiciando um comportamento semelhante dos grupos. Assim, 

conforme o Quadro 23, o teste de Tukey HSD indica que as diferenças estatisticamente signi-

ficativas ocorrem entre os estratos etários [40,44[ e [60,64[, devido à média mais elevada dos 

sujeitos mais jovens. Entre as classes [40,44[ e [52,56[ observa-se a presença de diferenças 

marginalmente significativas. 

 • Diferenças marginalmente significativas (p<0,10)  * Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05) 

 

Hipótese 4: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função do tempo de serviço 

Da análise dos resultados do Quadro 24 podemos verificar que relativamente à lideran-

ça transformacional o maior valor (M=3,99) se regista no período que vai dos 38 aos 41 anos 

e o menor valor (M=3,81) regista-se no período que vai dos 30 aos 33 anos. Há uma tendência 

para a diminuição da liderança transformacional no período que vai dos 6 aos 33 anos, exce-

tuando no período dos 22 aos 25 anos, aumentando posteriormente no período que vai dos 34 

aos 41 anos. 

 

 

Quadro 22 – Resultados dos Testes one-way Anova e Kruskal Wallis 

 

   

 Teste one-way ANOVA Teste Kruskal-Wallis 
 F p 2 p 

Liderança transformacional 0,604 0,753 --- --- 
Liderança transacional 1,103 0,362 --- --- 

Liderança laissez-faire 2,064 0,048 * --- --- 

Resultados de Liderança --- --- 3,594 0,825 

Quadro 23 – Resultados do Teste Tukey HSD para a comparação de pares na Liderança laissez-faire 

 

 

  

Comparação p 

[40,44[ [52,56[ 0,082 • 

[40,44[ [60,64] 0,031 * 
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A liderança transacional tem o maior valor no período que vai dos 38 aos 41 anos 

(M=3,32) e o menor (M=3,08) no período entre os 18 e 21 anos. Nota-se que há um aumento 

da liderança transacional no período que vai dos 6 aos 13 anos, que esse valor desce no perío-

do que vai dos 14 aos 17 anos e que volta a subir no período que vai dos 18 aos 41 anos. 

A liderança laissez-faire tem o menor valor (M=1,66) no período que vai dos 6 aos 10 

anos e o maior valor (M=1,94) no período que vai dos 30 aos 33 anos. Há um aumento da 

liderança laissez-faire com tempo de serviço, com exceção dos períodos que vão dos 14 aos 

17 anos e dos 34 aos 41 anos.  

Relativamente aos Resultados de Liderança, o maior valor (M=3,92) regista-se nos pe-

ríodos que vão dos 10 aos 13 anos e dos 38 aos 41 anos; e o menor (M=3,78) no período que 

vai dos 18 aos 21 anos. Verifica-se que há um aumento dos Resultados de Liderança com o 

tempo de serviço, nomeadamente de uma forma continuada a partir dos18 anos. 

A liderança transacional tem o maior valor no período que vai dos 38 aos 41 anos 

(M=3,32) e o menor (M=3,08) no período entre os 18 e 21 anos. Nota-se que há um aumento 

da liderança transacional no período que vai dos 6 aos 13 anos, que esse valor desce no perío-

do que vai dos 14 aos 17 anos e que volta a subir no período que vai dos 18 aos 41 anos. 

A liderança laissez-faire tem o menor valor (M=1,66) no período que vai dos 6 aos 10 

anos e o maior valor (M=1,94) no período que vai dos 30 aos 33 anos. Há um aumento da 

liderança laissez-faire com tempo de serviço, com exceção dos períodos que vão dos 14 aos 

17 anos e dos 34 aos 41 anos.  

Dado não se cumprir o pressuposto da normalidade da distribuição decidimos usar o tes-

te Kruskal Wallis (Quadro 25) para comparar simultaneamente os diferentes tempos de servi-

Quadro 24 – Perceção da liderança dos professores em função do Tempo de Serviço 

      
Tempo de Serviço Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-faire Resultados de Liderança 

 

M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

[6, 10[ 3,96 0,19 3,75 4,15 3,16 0,53 2,50 3,75 1,66 0,34 1,25 2,00 3,84 0,30 3,39 4,00 

[10, 14[ 3,95 0,22 3,60 4,15 3,29 0,33 3,00 3,88 1,83 0,40 1,25 2,38 3,92 0,44 3,64 4,81 

[14, 18[ 3,86 0,50 3,05 4,60 3,20 0,48 2,50 3,88 1,68 0,41 1,00 2,38 3,81 0,38 3,33 4,64 

[18, 22[ 3,84 0,42 4,75 5,00 3,08 0,59 4,38 5,00 1,75 0,46 3,00 4,13 3,78 0,46 4,89 5,00 

[22, 26[ 3,86 0,46 1,70 5,00 3,10 0,58 1,13 4,88 1,77 0,36 1,00 4,13 3,79 0,45 2,00 5,00 

[26, 30[ 3,82 0,82 2,65 4,95 3,13 0,95 1,50 4,38 1,80 0,72 1,13 2,50 3,80 0,74 2,39 4,64 

[30, 34[ 3,81 0,44 2,20 4,70 3,21 0,67 2,13 4,75 1,94 0,61 1,00 3,25 3,81 0,52 2,72 5,00 

[34, 38] 3,89 0,40 3,25 4,75 3,30 0,37 2,63 3,88 1,89 0,43 1,00 2,63 3,86 0,50 3,17 5,00 

[38, 42[ 3,99 0,40 3,55 4,80 3,32 0,58 2,38 4,13 1,71 0,56 1,00 2,38 3,92 0,72 3,00 5,00 
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ço. Verificamos que não existem evidências de diferenças estatisticamente significativas entre 

as diferentes classes de tempo de serviço (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

Hipótese 5: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função do tempo de serviço no agrupamento 

Analisando os resultados do Quadro 26, podemos verificar que relativamente à lideran-

ça transformacional o maior valor (M=3,90) se regista nos períodos que vão dos 8 aos 11 anos 

e dos 16 aos 19 anos e que o menor valor (M=3,73) se regista no período que vai dos 28 aos 

31 anos. Há uma tendência para o aumento da liderança transformacional no período que vai 

dos 0 aos 19 anos, excetuando no período dos 12 aos 15 anos, diminuindo posteriormente 

tendo como referência o maior valor registado (M=3,90). 

A liderança transacional tem o maior valor no período que vai dos 28 aos 31 anos 

(M=3,29) e o menor (M=3,01) no período entre os 12 e 15 anos. Nota-se que há um aumento 

da liderança transacional no período que vai dos 0 aos 11 anos, desce no período entre os 12 e 

15 anos, e volta a subir no período que vai dos 16 aos 32 anos.  

A liderança laissez-faire tem o menor valor (M=1,71) no período que vai dos 8 aos 11 

anos e o maior valor (M=2,06) no período que vai dos 28 aos 32 anos.  Há uma diminuição da 

liderança laissez-faire no período que vai do 0 aos 11 anos e posteriormente um aumento des-

ta, com exceção no período dos 20 aos 23. 

Quadro 26 – Perceção da liderança dos professores em função do Tempo de Serviço no Agrupamento 

      
Tempo no Agrupamento Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-faire Resultados de Liderança 

 

M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

[0, 4[ 3,85 0,43 2,65 4,70 3,12 0,47 1,75 4,00 1,81 0,43 1,13 3,00 3,82 0,43 2,86 4,81 

[4, 8[ 3,89 0,42 2,75 4,55 3,20 0,54 2,00 4,25 1,73 0,39 1,13 2,75 3,80 0,44 2,36 4,56 

[8, 12[ 3,90 0,38 3,15 4,75 3,22 0,65 1,50 4,75 1,71 0,46 1,00 3,25 3,95 0,47 3,00 5,00 

[12, 16[ 3,79 0,52 2,20 4,60 3,01 0,57 2,13 4,00 1,75 0,42 1,00 2,63 3,78 0,54 2,39 4,83 

[16, 20[ 3,90 0,47 3,05 4,95 3,07 0,61 1,88 4,38 1,91 0,48 1,13 2,75 3,76 0,58 2,47 5,00 

[20, 24[ 3,81 0,50 2,65 4,50 3,16 0,52 2,13 4,25 1,77 0,47 1,13 2,88 3,78 0,52 2,86 4,64 

[24, 28[ 3,85 0,38 3,20 4,80 3,24 0,59 1,63 4,13 1,93 0,41 1,00 2,63 3,78 0,56 3,00 5,00 

[28, 32] 3,73 0,22 3,30 4,15 3,29 0,38 2,63 3,88 2,06 0,41 1,38 2,63 3,58 0,26 3,17 3,92 

Quadro 25 – Teste Kruskal Wallis  

 
  
 Teste Kruskal Wallis 

 2 p 

Liderança transformacional 1,914 0,984 

Liderança transacional 3,941 0,862 

Liderança laissez-faire 5,195 0,736 

Resultados de Liderança 0,359 1,000 
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Relativamente aos Resultados de Liderança, o maior valor (M=3,95) regista-se no perí-

odo que vai dos 8 aos 11 anos e o menor (M=3,58) no período que vai dos 28 aos 32 anos. 

Realizou-se o teste de normalidade (Apêndice VI) e homocedasticidade (Apêndice VII) 

e, em função dos resultados relativos ao tempo de serviço no agrupamento, verificámos que as 

lideranças transformacional e transacional e os Resultados de Liderança cumpriam estes pres-

supostos, com exceção da liderança laissez-faire, que não cumpriu o pressuposto da normali-

dade. Desta forma, realizámos a one-way ANOVA para as lideranças transformacional e tran-

sacional e para os Resultados de Liderança; e o teste Kruskal-Wallis para a liderança laissez-

faire (Quadro 27). Pela one-way ANOVA e pelo teste H Kruskal-Wallis, a um nível de signi-

ficância de 5% não existem evidências para a existência de diferenças significativas entre os 

diferentes tempos de serviço no agrupamento. Pelo que não parece haver razão para se suspei-

tar do mesmo tipo de comportamento dos docentes, independentemente do tempo de serviço 

no agrupamento. Não obstante, verifica-se uma diferença marginalmente significativa 

(p=0,069) ao nível dos Resultados de Liderança. 

 

 

 

 

 

 

• Diferenças marginalmente significativas (p<0,10) 

Hipótese 6: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função das habilitações académicas 

Da análise dos resultados do Quadro 28 podemos verificar que relativamente à lideran-

ça transformacional o maior valor (M=4,00) se regista para os professores que têm pós-

graduação e o menor valor (M=3,83) para os que têm Licenciatura e Mestrado/Doutoramento. 

Quadro 28 - Perceção dos professores sobre liderança em função das habilitações académicas. 

 
Habilitações Académicas Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-faire Resultados de Liderança 

 

M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

Bacharelato 3,86 0,33 3,35 4,20 3,05 0,33 2,63 3,38 1,63 0,32 1,25 2,00 3,69 0,34 3,14 3,92 

Licenciatura 3,83 0,44 2,20 4,80 3,22 0,54 1,50 4,75 1,82 0,44 1,00 3,25 3,81 0,49 2,36 5,00 

Pós-Graduação 4,00 0,36 3,40 4,95 3,17 0,61 2,13 4,38 1,69 0,43 1,00 2,50 3,97 0,47 3,25 5,00 

Mestrado/Doutoramento 3,83 0,43 3,00 4,70 2,90 0,51 1,75 4,00 1,80 0,45 1,00 2,88 3,72 0,46 2,86 4,64 

Quadro 27 – one-way Anova e teste Kruskal-Wallis 

Quadro 27 – one-way ANOVA e teste H de Kruskal-Wallis 

 

   
 Teste one-way ANOVA Teste Kruskal-Wallis 
 F p 2 p 

Liderança transformacional 0,448 0,871 --- --- 

Liderança transacional 0,773 0,610 --- --- 

Liderança laissez-faire 1,000 0,432 --- --- 

Resultados de Liderança --- --- 13,120 0,069 • 
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Na liderança transacional o maior valor regista-se nos professores com Licenciatura 

(M=3,22) e o menor com Mestrado/Doutoramento (M=2,90). Professores com habilitações 

inferiores e superiores a Licenciatura têm menos comportamentos associados à liderança tran-

sacional e laissez-faire. Relativamente à liderança laissez-faire o maior valor regista-se nos 

professores com Licenciatura (M=1,82) e o menor (M=1,63) nos professores com Bacharela-

to119. Nos Resultados de Liderança o maior valor (M=3,97) regista-se nos professores com 

Pós-Graduação e o menor nos professores com Bacharelato (M=3,69). Assim, os professores 

que têm Bacharelato são os que registam menores valores ao nível da liderança laissez-faire e 

Resultados de Liderança; os professores com Pós-Graduação são os que têm maiores valores 

ao nível da liderança transformacional e Resultados de Liderança; com Licenciatura são os 

que têm maiores valores ao nível da Liderança transacional; com Mestrado/Doutoramento, os 

que têm o menor valor na Liderança transacional e também na liderança transformacional, em 

igualdade com a Licenciatura. 

Foi decidido realizar o teste one-way ANOVA (Quadro 29) pois, apesar de existirem 

valores significativos na verificação da normalidade da licenciatura, dado tratar-se de uma 

amostra de grande dimensão (n30) (n=173), recorremos ao Teorema do Limite Central 

(TLC) para justificar a adoção de procedimentos paramétricos, uma vez que a simetria e a 

curtose não foram fortemente afetadas (Apêndice VI). O teste de Levene (Apêndice VII) mos-

tra-nos que as variáveis liderança transformacional, transacional, laissez-faire e Resultados de 

Liderança revelam homocedasticidade. O teste one-way ANOVA indica-nos que a liderança 

transacional apresenta  evidências de diferenças estatisticamente significativas  entre pelo me- 

 

 

 

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

                                                           
119 Tomando como válida a diferença de conteúdos ou saberes inerentes a diferentes habilitações, poderemos 

explicar que os bacharéis sejam mais ‘controladores’ dos saberes e das atitudes, pela sua menor segurança de 

saber e até de autorrealização – e daí que sejam menos propensos para uma liderança laissez-faire. Esta nota 

serve de exemplo para justificar que o estilo de liderança tem relações com a visão ética e antropológica dos 

educadores quanto à relação e conceção sobre os educandos. E o idêntico se verifica com as habilitações maio-

res em relação à liderança transformacional: os mais habilitados acham que o seu nível de saber se deve sobre-

por às formas relacionais, inovadoras, atitudinais, etc. 

Quadro 29 – Teste one-way ANOVA 

 

  
 Teste one-way ANOVA 

 F p 

Liderança transformacional 1,235 0,298 

Liderança transacional 4,118 0,007 * 

Liderança laissez-faire 0,917 0,433 

Resultados de Liderança 1,578 0,195 
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nos dois graus académicos (p=0,007). Usando o teste Tukey HSD, verificamos que essa dife-

rença ocorre na comparação entre a Licenciatura e o Mestrado/Doutoramento (p=0,003), de-

corrente da média mais elevada dos licenciados (3,22 vs 2,90). 

 

Hipótese 7: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função da categoria profissional 

 

Da análise dos resultados do Quadro 30 conclui-se que os professores do Quadro de Es-

cola são os que têm mais comportamentos associados à liderança laissez-faire (M=1,80) e os 

que têm menos comportamentos associados com a Liderança transformacional (M=3,84) e 

Resultados de Liderança (M=3,79); os professores do Quadro de Zona Pedagógica são os que 

têm mais comportamentos associados com Resultados de Liderança (M=3,95) e os que têm 

menos comportamentos associados à Liderança transacional (M=3,07) e Liderança Laissez-

Faire (M=1,71); e os professores Contratados são os que têm mais comportamentos associa-

dos à liderança transformacional (M=3,99) e à liderança transacional (M=3,24). 

Quadro 30 – Perceções dos professores sobre liderança em função da categoria profissional 

 

     

 
Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-faire Resultados de Lideran-

ça Categoria Profissional M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

Quadro de Escola 3,84 0,43 2,20 4,95 3,16 0,56 1,50 4,75 1,80 0,45 1,00 3,25 3,79 0,50 2,36 5,00 

Quadro de Zona Pedagógica 3,88 0,41 3,05 4,55 3,07 0,45 2,38 3,88 1,71 0,34 1,13 2,25 3,95 0,38 3,22 4,64 

Contratado 3,99 0,39 3,10 4,70 3,24 0,50 2,50 4,00 1,77 0,32 1,25 2,38 3,89 0,36 3,39 4,81 

Cumpriram-se os pressupostos de normalidade (Apêndice VI) e homocedasticidade 

(Apêndice VII). A one-way ANOVA (Quadro 31), referente à comparação simultânea entre as 

diferentes categorias profissionais, indica-nos que não existem evidências de diferenças esta-

tisticamente significativas ao nível das lideranças e dos resultados de liderança (p>0,05), reve-

lador de comportamentos semelhantes entre os sujeitos, independentemente da categoria pro-

fissional. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 31 – one-way ANOVA 

 
 one-way ANOVA 

 F p 

Liderança transformacional 0,706 0,495 

Liderança transacional 0,397 0,673 

Liderança laissez-faire 0,482 0,618 

Resultados de Liderança 1,274 0,282 
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Hipótese 8: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função do género 

Analisando os resultados do Quadro 32, ressalta que o género feminino é o que tem 

mais comportamentos associados à Liderança transformacional (M=3,87), à Liderança transa-

cional (M=3,16) e aos Resultados de Liderança (M=3,83). O género masculino revela na sua  

Legenda: IIA – Atributos de Influência Idealizada; IIB – Comportamentos de Influência Idealizada; IM – Motivação Inspiracional; 
IS – Estimulação Intelectual; IC – Consideração Individual; CR – Recompensa pelos Objetivos Atingidos; MBEA – Gestão por Ex-

ceção Ativa; MBEP – Gestão por Exceção Passiva; LF – Laissez-Faire, EE  – Esforço Extra, E – Eficácia; S – Satisfação. 

 

ação ter mais comportamentos associados à liderança laissez-faire (M=1,85). Podemos verifi-

car que em todas as categorias da Liderança transformacional: IIA – Atributo de Influência 

Idealizada, IIB – Comportamentos de Influência Idealizada, IM – Motivação Inspiracional, IS 

– Estimulação Intelectual e IC – Consideração Individual ; da Liderança transacional: CR – 

Recompensa pelos Objetivos Atingidos e MBEA – Gestão por Exceção Ativa e nos Resultados 

de Liderança: EE – Esforço, E – Eficácia e S – Satisfação, o género feminino apresenta valo-

res superiores ao género masculino. Apenas nas categorias correspondentes à Liderança Lais-

sez-Faire (MBEP – Gestão por Exceção Passiva e LF – Laissez-Faire) é que o género mascu-

lino apresenta valores superiores ao género feminino. 

Com amostras de grande dimensão (n30) utilizamos o Teorema do Limite Central 

(TLC) para justificar a adoção de procedimentos paramétricos, uma vez que a simetria e a 

Quadro 32 – Perceções dos professores sobre liderança em função do género 

 

 
 

                                Género 

 Masculino Feminino 

 M DP Mínimo Máximo M DP Mínimo Máximo 
Liderança transformacional 3,80 0,40 2,65 4,80 3,87 0,44 2,20 4,95 

Liderança transacional 3,12 0,52 1,75 4,13 3,16 0,57 1,50 4,75 

Liderança laissez-faire 1,85 0,43 1,00 2,75 1,78 0,44 1,00 3,25 

Resultados de Liderança 3,75 0,45 2,36 5,00 3,83 0,50 2,39 5,00 

IIA  3,56 0,58 1,50 4,50 3,72 0,55 1,50 5,00 

IIB  3,70 0,58 2,25 5,00 3,71 0,60 2,00 5,00 

IM  3,82 0,60 2,50 5,00 3,92 0,62 2,25 5,00 

IS  4,00 0,45 3,00 5,00 4,02 0,52 2,50 5,00 

IC  3,91 0,49 3,00 5,00 3,97 0,51 1,50 5,00 

CR  3,44 0,53 2,00 4,75 3,50 0,60 2,00 5,00 

MBEA  2,80 0,70 1,25 4,50 2,82 0,77 1,00 4,75 

MBEP  1,92 0,45 1,00 3,00 1,81 0,47 1,00 3,00 

LF  1,78 0,52 1,00 2,75 1,75 0,51 1,00 3,50 

EE  3,55 0,56 1,33 5,00 3,65 0,61 1,67 5,00 

E  3,79 0,55 2,25 5,00 3,87 0,56 2,00 5,00 

S  3,92 0,49 3,00 5,00 3,96 0,55 2,00 5,00 
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curtose não foram fortemente afetadas (Apêndice VI). O teste Levene mostra que existe ho-

mocedasticidade, isto é, as variâncias das populações são iguais (Apêndice VII). 

A um nível de significância de  5%, o teste t  (Quadro 33)  de  medidas  independentes 

revela-nos que, na comparação entre homens e mulheres, apenas existe evidência de diferen-

ças estatisticamente significativas na variável “IIA” ( 977,1t ; p=0,049), devido à média 

mais elevada das mulheres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indo em parte de encontro aos resultados do nosso estudo, Barracho e Martins (2010: 

140) referem que «. . . de acordo com Martins (2010), num estudo levado a cabo em contextos 

educativos definidos como tradicionalmente femininos, [os resultados] evidenciam a não exis-

tência de diferenças de género na avaliação do desempenho de líderes educacionais». Dos 

vários estudos apresentados por Barracho e Martins (2010: 139), podemos salientar dois no 

âmbito educativo realizados em Espanha por López-Zafra e Del Olmo: um, de 1998, que con-

clui que as diferenças de liderança entre género variam em função do posto; e outro, de 1999, 

que conclui não haver diferenças. Também o estudo de Komives (1991), realizado em resi-

dências universitárias de 7 estados dos EUA, concluiu pela inexistência de diferenças na lide-

rança entre géneros. Os mesmos autores (2010: 139) ainda se referem a um estudo efetuado a 

80 trabalhadores numa empresa de telemarketing em Portugal por Ana Duarte, Teresa 

D’Oliveira e Jorge Gomes (2009), onde se conclui não haver diferenças estatisticamente 

significativas na liderança entre géneros. Barracho e Martins (2010: 136) dizem que «regra 

geral, os estudos destinados a comparar homens e mulheres que ocupam posições de liderança 

Quadro 33 – Teste t de medidas independentes 
na comparação entre homens e mulheres. 

 
t-teste 

 
F p 

Liderança transformacional -1,114 0,266 
Liderança transacional -0,564 0,573 
Liderança laissez-faire 1,113 0,267 

Resultados de Liderança -1,068 0,287 

IIA -1,977 0,049* 
IIB -,110 0,912 

IM -1,126 0,261 
IS -0,263 0,793 

IC -0,778 0,437 
CR -0,816 0,415 

MBEA -0,196 0,845 

MBEP 1,629 0,105 
LF 0,412 0,681 

EE -1,206 0,229 
E -1,069 0,286 

S -0,451 0,653 

* Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 IM – Motivação Inspiracional; 
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não evidenciam resultados conclusivos, manifestando a complexa natureza da relação existen-

te entre os estilos de liderança e o género». Cunha et al. (2007: 391) referem também que «os 

estudos, empíricos sobre as diferenças efetivas de estilos não são conclusivos. É certo que 

alguns estudos denotam que as mulheres tendem a ser mais participativas, menos transacio-

nais e mais transformacionais que os homens». Mas outros estudos apontam para a inexistên-

cia de diferenças. 

 

Hipótese 9: Existem diferenças nas perceções dos professores sobre liderança em 

função do nível de ensino 

Da análise dos resultados Quadro 34 podemos concluir que os professores do Pré-esco 

lar são os que apresentam os maiores valores relativos a comportamentos associados à lide-

rança transacional (M=3,28) e aos  Resultados de Liderança (M=3,97).  Os professores  do 1.º  

 

Ciclo são os que revelam mais comportamentos associados à Liderança transformacional 

(M=3,93). Os professores do 3.º Ciclo e Secundário são os que revelam um maior registo de 

comportamentos associados à liderança laissez-faire (M=1,98) e o menor registo de compor-

tamentos associados à liderança transformacional (M=3,67), à liderança transacional 

(M=3,07) e aos Resultados de Liderança (M=3,54). 

Foram cumpridos os pressupostos de normalidade (Apêndice VI) e homocedasticidade 

(Apêndice VII). A comparação simultânea entre os diferentes níveis de ensino, por intermédio 

da one-way ANOVA de medidas independentes (Quadro 35), indica que a um nível de signi-

ficância de 5% existem evidências de diferenças estatisticamente significativas entre pelo me-

nos dois níveis de ensino nas variáveis liderança laissez-faire e Resultados de Liderança. 

 

 

 

Quadro 34 – Perceções dos professores sobre liderança em função do nível de ensino 

      
Nível de Ensino Liderança transformacional Liderança transacional Liderança laissez-Faire Resultados de Liderança 

 

M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx M DP Mín Máx 

Pré-Escolar 3,91 0,36 3,40 4,75 3,28 0,45 2,63 4,13 1,73 0,42 1,00 2,63 3,97 0,50 3,00 5,00 

1.º Ciclo 3,93 0,38 3,15 4,75 3,15 0,66 1,50 4,75 1,77 0,47 1,13 3,25 3,94 0,51 2,94 5,00 

2.º Ciclo 3,79 0,52 2,20 4,55 3,17 0,59 1,88 4,25 1,77 0,44 1,00 2,63 3,74 0,51 2,39 4,64 

3.º Ciclo 3,89 0,46 2,65 4,80 3,13 0,55 2,00 4,25 1,69 0,38 1,00 2,63 3,86 0,47 2,36 5,00 

Secundário 3,82 0,41 2,65 4,95 3,17 0,51 1,63 4,38 1,94 0,42 1,25 2,75 3,73 0,46 2,86 4,69 

3.º Ciclo e Secundário 3,67 0,26 3,25 4,15 3,07 0,44 1,75 3,88 1,98 0,51 1,13 3,00 3,54 0,38 2,86 4,36 
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Quadro 35 – one-way ANOVA 

 

  
 one-way ANOVA 

 F p 
Liderança transformacional 1,479 0,197 
Liderança transacional 0,299 0,913 
Liderança laissez-faire 2,914 0,014* 

Resultados de Liderança 2,975 0,013* 

   * Diferenças estatisticamente significativas (p<0,05). 

Usando o post-hoc de Tukey HSD, verificamos que as diferenças indicadas no Quadro 36 

ocorrem entre o  3.º ciclo  vs  secundário na Liderança Laissez-Faire devido à média mais ele- 

Quadro 36 – post-hoc deTukey HSD 

 
   
 Comparação p 

Liderança laissez-faire 3.º Ciclo vs Secundário 0,021 
Resultados de Liderança 1.º Ciclo vs 3.º Ciclo e Secundário 0,020 

 

vada do secundário, e entre o 1.º Ciclo vs 3.º Ciclo/Secundário nos Resultados de Liderança, 

motivadas pela média mais elevada do 1.º ciclo. As restantes classes apresentam comporta-

mentos médios homogéneos. 

6.3.3. Correlação Pearson entre as lideranças transformacional, transacional, lais-

sez-faire e os resultados de liderança 

Como se pode ver através dos resultados do Quadro 37, relativamente à liderança trans-

formacional, existe uma ‘correlação moderada positiva’ com a liderança transacional e com os 

resultados de liderança e uma ‘correlação fraca negativa’ com a liderança laissez-faire; no que  

Quadro 37 – Correlação Pearson 

 

 Liderança 

Transformacional 

Liderança 

Transacional 

Liderança 

Laissez-Faire 

Resultados 

de Liderança 

Liderança 

Transformacional 
--- 

0,482 ****  

(•23,23%)                

-0,208 *  

(•4,33%)                

0,653 **** 

(•42,64%)                 

Liderança 

Transacional 
---                  --- 

0,179 ** 

(•3,2%)                  

0,336 ***     

(•11,29%) 

 
Liderança 

Laissez-Faire 
--- --- --- 

-0,218 * 

(•4,75%)                 

Resultados 

de Liderança 
--- --- --- --- 

* Correlação fraca negativa   

** Correlação muito fraca positiva 

*** Correlação fraca positiva 

**** Correlação moderada positiva 

• Coeficiente de determinação 
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concerne à liderança transacional, esta tem uma ‘correlação muito fraca positiva’ com a lide-

rança laissez-faire e uma ‘correlação fraca positiva’ com os resultados de liderança; e no que 

diz respeito à liderança laissez-faire, esta tem uma ‘correlação fraca negativa’ com os resulta-

dos de liderança. 
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Capítulo VII 

Para uma educação escolar no presente e com futuro 

Ao terminar a sua obra O crespúsculo do dever (1994), Lipovestky refere-se aos novos 

desafios que se colocam aos gestores para darem uma ‘aparência’ de preocupação moral na 

sua atuação e, assim, motivarem os liderados a seguirem de bom grado os objetivos das em-

presas. E a estratégia é que estes façam do trabalho a grande fonte de realização pessoal. E 

dissemos ‘aparência’ porque o próprio autor afirma que, na realidade, é o capitalismo ou o 

benefício dos líderes que está na mira da ‘moda’ ética aplicada à gestão. Não é negada a di-

mensão positiva destas preocupações, sobretudo com a exigência de respeito pelos direitos 

dos liderados. Mas da citação seguinte podemos aproveitar para retirar essa visão de ingenui-

dade e para criticar a conceção atual de educação como mera aquisição de ‘competências’. 

Escreve o autor:  

Numa época em que a educação autoritária deu lugar a uma educação relacional e com-

preensiva, em que as referências tradicionais de identidade individual vacilam, em que 

os direitos subjetivos dominam a cultura, é bastante redutor pensar que o ideal de “per-

formance”, com o seu cortejo de desafios e proezas, absorve a existência individual e a 

dimensão da relação do “eu” com o outro (Lipovetsky, 1994: 317-318). 

Já vimos no Capítulo I que a sociedade aumentou o tempo de escola, mas que isso não corres-

pondeu a maior interesse pela escola nem à aplicação da escolaridade na satisfação pessoal, 

em cultura e em condições de vida. E muito menos a maior escolaridade espalhada a um nú-

mero muito maior de cidadãos atingiu o resultado esperado – e o único válido – de criar uma 

sociedade mais harmoniosa e mais justa: os conflitos intra-escola traduzem e potenciam con-

flitos extra-escola; os escolarizados não são compensados financeiramente pela sua escolari-

zação; ou até a importância dada à escolarização é desvalorizada face a outros critérios subje-

tivos quando o ‘produto’ da escola é oferecido ao ‘dono’ de um posto de trabalho. As nossas 

escolas apresentam hoje uma obrigatoriedade ideológica de trabalho de projeto – para o que 

se exige trabalho em equipa –, mas quando se trata do processo de avaliação a competitivida-

de individualizada é que vem para os itens valorados;  e mesmo as avaliações120 consideradas 

excelentes ficam sujeitas a um rácio estipulado administrativamente – numa base essencial-

mente economicista –, isto é, por um poder piramidal que foi também ideologicamente consi-

                                                           
120 Diríamos antes ‘classificações’, porque do processo não resulta nada formativo, a não ser a possível fuga a 

uma penalização, no caso de uma ‘avaliação’ inferior a ‘satisfaz’. 
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derado, pelos mesmos responsáveis ou peritos avaliadores, como ineficaz para o empenho dos 

professores/liderados no processo educativo escolar. 

No contexto ético-cultural pós-moderno em que a subjetividade e o individualismo ga-

nham primazia sobre o dever quanto à integridade da pessoa ou mesmo quanto ao bem co-

mum, a escola tem a difícil tarefa de exemplificar e transmitir valores que reconduzam à di-

mensão solidária da pessoa, conjugada com os direitos individuais; que afirmem a responsabi-

lidade no trabalho sem alienação que sacrifique a dignidade singular; que conjuguem a autori-

dade eficaz do líder com o contributo realizador de cada liderado; e que aproveitem da tradi-

ção como meio para gerar uma sustentabilidade cultural e ética capaz de congregar a respon-

sabilidade e a lucidez. 

Neste último capítulo serão abordados itens específicos neste contexto, enquadrados em 

propostas de âmbito ético-pedagógico e com vista à fundamentação teórica dos traços essen-

ciais a um perfil ético do líder escolar, que é o tema central que nos propusemos desenvolver. 

Tomando como adquirido que a escola não pode abdicar de ser um lugar de aprendizagem – 

não só de conteúdos técnicos e científicos, mas também axiológicos – e que isso implica uma 

disposição ético-moral nos docentes e nos discentes; e tomando também como um dado já 

adquirido que a forma dessa aprendizagem é humanista, isto é, não só não pode pôr em causa 

a dignidade dos seus intervenientes, mas também não pode dispensar o sentido de desenvol-

vimento das potencialidades de cada um, resta-nos enquadrar e delinear esses traços éticos 

que devem subjazer aos mais responsáveis por esse processo escolar. Mas, mais ainda, a esco-

la tem de assumir o dever de corrigir valores que se apresentem como prejudicando a constru-

ção do ser pessoa e de propor outros que se perspetivem como favorecendo o aperfeiçoamento 

humano, mesmo com o esforço necessário para superar limitações, sejam elas físicas, psicoló-

gicas, ideológicas ou mesmo éticas. É da assunção dessa perspetiva humanizadora que resulta 

a possibilidade da educação escolar contribuir para o aumento dos direitos de realização pes-

soal e coletiva. 

Uma das condições de desenvolvimento destas potencialidades através da escola está no 

que hoje se designa como ‘escola aprendente’. O sentido mais corrente desta expressão aponta 

para o domínio, que poderíamos chamar restrito, de aprender conteúdos culturais e técnicos, 

aptidões operacionais ou ‘competências’ funcionais. Mas a afirmação de António Nóvoa 

(2007b, 18) «nada substitui o encontro humano, a importância do diálogo, a vontade de apren-

der» não terá esse caráter reduzido, mas será a expressão mais ampla de se formar apetre-

chando-se em cada momento dos elementos intelectuais, emocionais e éticos para uma ação 

humana digna, ou mesmo a expressão da necessidade de procurar desenvolver esses atributos 
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que faltem. É assim que deve ser entendida também a referência ao tema feita por Maia 

(2012: 6) a uma escola de futuro: «. . . será sobretudo o modelo de uma escola aprendente, 

onde cabe ao professor ensinar a apreender e aprender ensinando, e ao aluno aprender a 

aprender» – que inclui necessariamente o aprender a ser pessoa situada no presente, referenci-

ada a um passado e perspetivada num futuro. A pretexto dos quatro pilares da educação apli-

cados a uma visão de cidadania e de cidade educadora, analisados por Roberto Carneiro 

(1997: 391-413) – «aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender 

a ser» –, a mesma autora diz que a eles «. . . não ficaria mal acrescentar um quinto (aprender a 

aprender) para justificar a necessidade de formação contínua e de perspetivação de uma escola 

em si mesma aprendente» (Maia, 2012: 6). O distintivo da escola é ensinar a aprender a 

aprender. Se hoje os outros pilares também lhe são formalmente acometidos, e são especifi-

camente objeto de ‘cuidado pedagógico’, não quer dizer que eles não possam ser construídos 

pelas outras instituições nem que a escola não o fizesse sempre informalmente: pode haver 

educação sem escola; como não há escola sem educação. 

Este sentido de dinamismo formativo potenciado pela especificidade educativa hoje 

exigido à escola mais do que em tempos passados pelas condicionantes em que ela desenvol-

ve a sua ação devido a alterações ideológicas, familiares, laborais e até políticas inclui neces-

sariamente a dimensão ética da pessoa. E nesta dimensão, junta à atenção prestada a uma for-

mação integral nos domínios cognitivos, afetivos, religiosos, estéticos, motores e cívicos, es-

tará a vertente dignificadora ou humanista e humanizante da educação escolar – condição de 

sentido para a própria escola. Por isso, este capítulo se centrará de modo especial nessa di-

mensão humanista – de conteúdo, relação e ideal – da escola. 

7.1. Contextos para a desmotivação docente e discente 

 

Em epígrafe a um artigo, Carlos Marcelo (2009: 7) tem a seguinte afirmação de Michael 

Fullan, de 1993: «A formação de professores ainda tem a honra de ser, simultaneamente, o 

pior problema e a melhor solução em educação»; e na página seguinte o mesmo autor trans-

creve as seguintes palavras do relatório de 2005 da OCDE sobre a ‘Questão Professores: 

atrair, manter e desenvolver professores’: «…atualmente existe um considerável volume de 

investigação que indica que a qualidade dos professores e a forma como ensinam é o fator 

mais importante para explicar os resultados dos alunos». Mas também diz que «…o ensino é 

um trabalho exigente e não é qualquer pessoa que consegue ser um professor eficaz e manter 

essa eficácia ao longo do tempo» (Marcelo, 2009: 8-9). Estas afirmações, que podem conside-
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rar-se comuns a dezenas de autores mais ou menos conhecidos, aparecem num contexto de 

um estudo sobre «o desenvolvimento profissional docente»; e delas e do próprio título se po-

dem retirar pelo menos uma meia dúzia de condições favoráveis ao contexto de desmotivação 

docente.  

Antes de mais, a referência à necessidade de desenvolvimento profissional dos profes-

sores não pode ser encarada como «…da mesma maneira que é assumido por muitas outras 

profissões» (Marcelo, 2009: 8), porque a dimensão ética da ‘profissão docente’ implica e é 

suportada por uma componente de formação especial nesta área, na qual assenta a dimensão 

formativa ou educativa do professor. Depois, porque o próprio autor usa no título o termo 

docente e utiliza no corpo do texto o termo muito mais amplo e exigente de ‘professor’. Ora, 

aqui se encontra talvez o maior fator de desmotivação simultaneamente docente e discente da 

nossa escola atual: os professores não têm condições de serem formadores e os alunos não 

estão recetivos ao ‘esforço’ de aprendizagem e, muito menos, à dimensão ético-moral que se 

tornaria necessária numa sociedade demasiado individualista ou só solidária em situações 

temporárias ou de lazer. E essa falta de condições dos professores e dos educandos não advirá 

só de condições inerentes ao seu estatuto e papel, mas também da sua formação pessoal ante-

rior e concomitante à escolar, de ideologias hedonistas e individualistas insinuadas ou aber-

tamente defendidas, de disfunções relacionais e laborais, etc. Sucede ainda que, ao enumerar 

várias definições de desenvolvimento profissional dos professores em nenhuma delas o autor 

aflora essa dimensão ético-moral. Esta abordagem continua sujeita a uma espécie de tabu ou 

mesmo ostracismo, dentro do clima pós-moderno de remissão para o foro individual das ques-

tões dos valores e responsabilidade de aperfeiçoamento pessoal e coletivo. Há, no entanto, um 

tópico de resumo das alterações que se têm produzido no ‘desenvolvimento profissional do-

cente’ que merece uma referência especial. Traduzindo o pensamento de outros autores, refere 

o nosso: [passou-se] «. . . de um desenvolvimento profissional dirigido aos professores, como 

principais destinatários, a um outro dirigido a todas as pessoas implicadas no processo de 

aprendizagem dos alunos» (Marcelo, 2009: 11). E daqui ressaltam duas ideias de implicações 

muito profundas no processo educativo escolar: as pessoas mais implicadas no processo, para 

além dos professores, seriam as famílias. Ora, a desestruturação familiar e, quando não é a 

desestruturação, a ideologia hedonista e a precariedade das condições de um certo ‘estilo de 

vida’ ou mesmo de sobrevivência não são favoráveis a esse compromisso; e quando há algu-

ma ‘formação’ – porque o ‘desenvolvimento profissional’ não é algo que se comunique como 

um saber ou uma técnica – destinada aos não professores –, ela passa sempre pelo lado de 

meras alterações orgânicas, recolha aparentemente democrática de sugestões, maior regula-
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mentação de tempos e espaços, etc.; e não inclui a própria capacidade humana para lidar com 

uma população que não é simplesmente ‘cliente’ nem sequer simplesmente ‘cidadão’, mas 

pessoas em construção de autonomia, identidade e responsabilidade. 

Citando Bolívar, o autor reconhece que «… a crise de identidade profissional docente 

deve ser entendida no quadro de um certo desmoronamento dos princípios da modernidade, 

que davam sentido ao sistema escolar» (Marcelo, 2009: 11). E esta afirmação pode resumir 

num sentido muito lato o fundamento da desmotivação dos professores: a sua função perdeu 

sentido. Mas a lógica do processo é que está viciada. Isto é: o autor tinha acabado de dizer que 

a identidade profissional «… pode ser influenciada pela escola, pelas reformas e contextos 

políticos. . . » (Marcelo, 2009:11). Ora, é a identidade docente que deve marcar a qualidade da 

escola e produzir uma sociedade que não tolere qualquer reforma e qualquer contexto político, 

mas só as reformas que sejam benéficas à formação de pessoas simultaneamente mais autó-

nomas e solidárias. Porque essa falta de sentido para a ‘profissão’ docente advém exatamente 

da sobreposição das reformas políticas aos interesses formativos e mesmo profissionais dos 

alunos. Uma escola que a sociedade não reconhece como de qualidade para funções laborais, 

que não é meio eficaz de mobilidade social, que não gera pessoas comprometidas com a me-

lhoria do presente humano e a sustentabilidade ética da dignidade humana e que nem sequer 

cria hábitos de controlo pessoal e de trabalho é necessariamente uma escola sem sentido – 

apesar de imposta até uma idade avançada. 

É evidente que não havia alternativa digna entre uma escola de elites e uma escola de 

massas. O direito à educação é, no entanto, uma tabela de duas entradas: o direito dos alunos a 

serem educados não exclui o direito dos educadores a educar. E como a escola, segundo o 

mesmo autor e toda a confirmação da história da educação, foi construída para os educadores 

realizarem o seu dever de satisfazer esse direito dos alunos à educação, se ela não serve o 

objetivo, deixa de ter sentido também para os alunos. Portanto, a recuperação do sentido da 

escola está na recuperação do sentido da função dos professores e não em medidas que tornem 

os professores ‘profissionais’ ou ’funcionários’ como os de outra qualquer profissão e que, ao 

mesmo tempo, desresponsabilizem os alunos da obrigação de cumprirem o seu dever de se-

rem educados e de desenvolverem os esforços necessários e possíveis para isso. A sociedade 

moderna separou trabalho e lazer, mas a contemporânea continua a achar que a prioridade da 

escola é o lazer, o encanto, a sociabilização pelo jogo ou pela espontaneidade, a oportunidade 

de mostrar aquilo de que ‘naturalmente’ o aluno é capaz – com alguns momentos para apren-

der o que seja ‘interessante’, ‘fixe’. Ora, a escola é um lugar de trabalho, embora tenha neces-

sariamente a vertente de moratória social quanto a muitos aspetos da responsabilidade adulta. 
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Mas não se chega a educado ou adulto, como a uma pessoa honesta, responsável, solidária, 

etc., sem treino. E a função dessa preparação é hoje acometida quase na totalidade à escola – 

com ‘clamorosa’ ineficácia. Há sinais claros de ineficácia da escola: os seus frequentadores 

dão mostras de falta de civismo, ocupam profissões para que não se preparam – perdendo-se 

assim o ‘investimento’ da sociedade na sua instrução – e têm comportamentos atentatórios 

contra a su apropria integridade física e psicológica. E é neste sentido que a escola tem de se 

mostrar eficaz e eficiente. Ao falarmos de elite escolar, é neste sentido de aproveitamento da 

escola para produzir pessoas bem instruídas e bem formadas que falamos; e o valor da massi-

ficação121 é exatamente o de permitir uma base mais ampla para formar cidadãos – e sobretu-

do pessoas – com um elevado padrão de desenvolvimento. 

Se, por outro lado ainda, não há educação sem educadores, aos professores exige-se em 

redobrado o esforço de terem os predicados que devem ser exigidos aos alunos e a preparação 

metodológica e didática para a eficácia desse processo. E só neste aspeto é que a exigência 

deve ser maior nos professores do que nos alunos. Sucedendo que nesse processo de operaci-

onalização de saberes e valores está uma componente modelar do processo educativo, o de-

senvolvimento profissional e humano do professor é o fundamento essencial do seu próprio 

bem-estar e o estímulo maior que pode dar aos alunos. 

Há uma última observação que parece muito pertinente: a ideologia subjetivista pós-

moderna é muito propícia a atribuir grande valor à dimensão de sucesso pessoal, mas a des-

responsabilizar-se do insucesso. O já antes referido Lipovetsky é claro nesse aspeto dizendo 

que reivindicamos o que é considerado sucesso e encontramos culpados nos outros ou nas 

circunstâncias para os insucessos. Ora, excetuando a família, é na escola que a primeira di-

mensão pode ser relativizada – porque o sucesso do professor e do aluno interdependem – e a 

segunda pode ser compartilhada – porque os dois trabalham para a sua superação. E a escola é 

a última oportunidade de realizar este equilíbrio antes da entrada nas responsabilidades soci-

ais, onde a avaliação, se for dignamente realizada, não engloba componentes de tolerância 

emocional ou afetiva. E esse trabalho para a superação mútua é que constitui uma dimensão 

ética, que tem de formatar a visão humanizadora da escola, porque uma escola humanista não 

exclui o elogio do sucesso e o esforço e incentivo para a superação do fracasso. 

                                                           
121 Teoricamente e num sentido amplo, o conceito de escola massificada corresponde à escola de uma sociedade 

democrática. Num sentido mais restrito, a democracia escolar refere-se ao modo como a escola é administrada, 

gerida ou liderada. A expressão mais frequente que sintetiza esta visão é a de ‘gestão democrática’; mas com 

frequência se indica o aumento dos ‘poderes’ dos diretores escolares como ameaça a essa democraticidade es-

colar. 
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7.2. Pressupostos axiológicos de uma escola com futuro 

 

O raciocínio a desenvolver aqui poderia seguir dois caminhos: derivar para as teorias 

metafísicas da educabilidade ou para a constituição ética do homem; ou tentar enumerar um 

conjunto de pressupostos programáticos da prática educativa. No primeiro caso, teríamos de ir 

pela história da filosofia e procurar conceções sobre o constitutivo do ser homem ou os fun-

damentos da moral; e no segundo caso iríamos enunciar princípios como os do direito à edu-

cação, a igualdade de oportunidades, as teorias humanistas ou as teorias behavioristas da 

aprendizagem, ou mesmo a liberdade de ensinar e de aprender.  

Não seguiremos esse caminho, mas antes um terceiro em que a implicação e a respon-

sabilização de educandos e de educadores estará mais patente; e onde as vertentes de alterida-

de e de aperfeiçoamento estão mais nitidamente presentes. O que vamos fazer é apresentar e 

criticar três propostas de três autores portugueses da área de filosofia da educação, ordenadas 

teoricamente segundo três ângulos de amplitude diferente: quanto ao modo de encarar exis-

tencialmente o homem, a sua relação com os outros e o ideal que norteia a vida. 

Sucede que a educação e a moral – ou mesmo a ética – pressupõem e expressam uma 

conceção antropológica para a qual contribuem a história pessoal, o contexto de desenvolvi-

mento, a formação, as decisões existenciais já tomadas e as perspetivas de futuro equaciona-

das. Esta dimensão, no entanto, não nos interessará porque não está em causa uma história do 

pensamento pedagógico nem um enquadramento histórico do mesmo. Por isso, aproveitare-

mos dessas três propostas para ensaiar um fundamento ético-antropológico de uma escola 

com futuro. Não é a escola do futuro que se coloca aqui em questão, e por duas razões: a pri-

meira, porque ela dependerá de fatores não totalmente controláveis nem ‘adivinháveis’; se-

gunda, porque, como a ética e a moral, é o presente que está em jogo na educação. E sem uma 

boa escola presente, como sem uma ética de qualidade, nem sequer haverá escola futura. Ou, 

então, voltaremos a uma escola de elite social, mono-ideológica ou simplesmente doutrinado-

ra. 

Servir-nos-emos da perspetivação existencial humana segundo o dever, de Carlos Maia 

(2000: 305-360); da relação ético-pedagógica de obediência, de Manuel Alte da Veiga (2003); 

e do modelo pedagógico-moral de virtude, de João Boavida122 (1997, 1999, 2000, 2001 e 

2008). Não se desconhecem obras que, pelo menos aparentemente, negam estas perspetivas. 

Uma delas tem mesmo o título La trampa del deber (Peiffer); os artigos e monografias sobre 

                                                           
122 Com textos individuais ou em colaboração com Sanches ou Simões (Maria das Dores Formosinho). 
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os direitos da pessoa, do aluno, do cidadão123, etc. constituem um acervo enorme; e mesmo 

quando se fala de educação para a cidadania vem imediatamente à colação a vertente dos di-

reitos ‘naturais’ ao homem no exercício de qualquer das relações sociais em causa. E também 

não são raros os escritos, palestras e notícias deturpadas sobre sucesso, empreendedorismo, 

libertação de rotinas, etc. Finalmente, escrever e falar de ‘virtudes’ ainda hoje causa algum 

incómodo nos leitores e ouvintes; e se existe alguma aceitação, ela vem de dois quadrantes 

bem distintos: dos que consideram terem sido perdidas as virtudes ‘do antigamente’, como se 

todos os nossos antepassados tivessem sido exemplos universais e universalizáveis de virtude; 

ou dos que tomam a virtude como sinónimo de grande determinação para atingir um objetivo 

– mesmo sem a preocupação quanto à bondade para si próprio e para o coletivo desse mesmo 

objetivo; ou até quanto à bondade do objetivo em si mesmo. 

Uma crítica imprescindível a estas três visões implicará necessariamente que se procure 

uma resposta para a grande questão ético-moral: “o que é o bem?”. Não a teremos, infeliz-

mente, mas da complementaridade destas três propostas pode sair alguma perspetiva com im-

plicações pedagógicas e, de modo especial, para a determinação de um perfil ético dos líderes 

escolares, que é o tema central da nossa focalização. A tentativa de resposta à questão não 

deixará, no entanto, de merecer alguma atenção em sub-título posterior. 

Sobretudo nas páginas 338-343 da obra antes referida (Maia, 2000), o autor compara 

uma perspetiva antropológica de direitos e de dever. A fundamentação mais hermenêutica e 

mais específica do autor sobre a perspetiva de importância crescente entre a inclinação para o 

ser, a estruturação pelo dever ser e a individuação pelo dever já tinha sido exposta anterior-

mente, a páginas 288-297, mas sobretudo nas páginas 295-296. Nessas reflexões e propostas, 

o autor analisa a formação do indivíduo no nível pragmático, educativo-processual e ético-

existencial. Aí o autor afirmava, para justificar a perspetivação do dever como superior ao ser: 

«. . . o dever apresenta-se como superior ao ser . . .  porque o dever enquadra o ser no dina-

mismo simultâneo da afirmação pessoal e do sentido universal» (Maia, 2000: 295). O dever 

ser aparecerá ainda demasiado situado numa temporalidade e circunstância social. Ora, a ética 

e a ontologia exigem uma superação da norma vigente e uma procura de acrescento constante 

ao ser de hoje para que possa ser concretizado o projeto de ser homem. O homem vai sendo e 

                                                           
123 Não usamos aqui os direitos do ‘cliente’ aplicando o termo à escola porque seria colaborar num dos maiores 

equívocos ou até formas de cinismo de encarar a educação escolar: a escola trata de pessoas, mais do que de 

cidadãos e muito mais do que de ‘clientes’. Na verdade, nem esses clientes escolhem os profissionais, como 

estes não podem selecioná-los; no caso da educação, se os clientes tivessem sempre razão, já a educação não 

faria falta; e um engano – voluntário ou não – ao ‘cliente’ da educação tem tão grandes repercussões que não 

haverá qualquer tribunal cível capaz de determinar a compensação pelos danos causados. Claro que também 

não é quantificável o benefício proporcionado a um educando por uma boa educação! 
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é o dever de o ser que dinamiza esse processo, servindo-se do dever ser moral como interme-

diário do objetivo indeterminado de aperfeiçoamento a alcançar. Em favor desta mesma pers-

petiva está, portanto, «. . .  a aspiração humana à universalidade e ao aperfeiçoamento . . . » 

(Maia, 2000: 296). Não aparece explícita na fundamentação desta perspetiva uma conceção 

moderadamente otimista do homem; mas quando o autor fala da inclinação – “troponia” – 

para o ser, pressupõe-se que o homem terá alguma disposição para o aperfeiçoamento ético e 

ontológico e, ao mesmo tempo – diremos nós –, que será atraído pelo que de bom os outros 

possam disponibilizar para essa finalidade. 

Há três ideias que ressaltam da conceção do autor: a primeira é a apresentação do dever 

como forma universal de atenção aos outros, independentemente da dimensão de reciprocida-

de que ainda estará, segundo o autor, presente na relação intersubjetiva de amor. Se esta con-

siste na criação de condições de realização do outro, ainda não se liberta para a universalidade 

da disponibilidade de abertura ao infinito do aperfeiçoamento e à universalidade dos destina-

tários. A segunda refere-se à fundamentação do dever como justificação para a exigência de 

direitos, isto é, para que as dimensões humanas se possam desenvolver livres de impedimen-

tos que não sejam os limites insuperáveis que cada um tenha e as circunstâncias imponham 

como inultrapassáveis. E a terceira ideia é a de que uma atitude de dever é que propicia a sa-

tisfação dos direitos dos outros na medida em que revela não só a prossecução do aperfeiçoa-

mento mas também a disponibilização de qualidades desenvolvidas sem que o outro possa 

exigir mais do que o agente do dever conseguiu alcançar. 

É nesta última ideia que está uma questão fundamental com que este posicionamento 

antropológico-moral se debate. Isto é: parece que se alguém fizer tudo o que está ao seu al-

cance para se aperfeiçoar não poderá ser objeto de reprovação ou avaliação moral negativa. E 

esta primeira parte da objeção terá algum sentido, se não atendermos à história pessoal ou ao 

que o autor atual de uma ação poderia ter feito em tempos idos pelo seu aperfeiçoamento e 

não fez. Toda a competência de um cirurgião posta hoje ao serviço de um doente não torna 

aquele imune à responsabilização moral que lhe seja imputada por falta de preparação, na 

devida altura, que poderia fazer evitar o erro de hoje. Mas a segunda parte da objeção é mais 

profunda: se se pode admitir que os outros não tenham o direito de exigir de alguém mais do 

que o que deriva do máximo dever que esse alguém possa cumprir, o que não está claro é qual 

o limite que o dever desse alguém deva respeitar ao ‘oferecer’ aos outros as qualidades esti-

máveis que desenvolveu. O doutrinamento pedagógico, certas formas de evangelização, a 

publicidade, os consensos políticos ou até as opções de círculos científicos não podem encon-

trar-se fora de um juízo moral por parte dos destinatários. O autor reconhece o risco da auto-
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complacência apontada por Victória Camps (Maia, 2000: 343) e tenta uma saída: tal como «só 

uma falsa liberdade é que precisa de limites . . . só um falso dever é que precisa de liberdade» 

(Maia, 2000: 341). Quer dizer: estaria inerente a uma atitude de dever o sentido de atenção à 

necessidade ou ao ‘interesse’ do outro; o meu dever não iria contra o desenvolvimento da pes-

soa do outro. Mas continuaria a questão de se avaliar até que ponto eu posso ‘impor’ ao outro 

o que é por mim considerado tão bom que me fez determinar a existência. Ora, a educação é, 

como dirá o autor seguinte, uma ‘violência’ porque pretende que o outro – e o próprio agente 

educador – se altere para uma diferença de valor superior. Será a perceção de bondade de ati-

tudes, métodos e propostas, bem como da exemplaridade, por parte dos destinatários do dever 

de alguém, que tem de estar presente na delimitação dessa ‘imposição’ educativa. Esta visão e 

as respetivas limitações de aplicação, quando se tem em conta a singularidade do outro para 

quem cumprimos o ‘dever’, são as mesmas que se colocam em qualquer ‘profissão’: a deonto-

logia, ou a prática do que convém, é necessário ou é oportuno – do grego dšontoj, déôntòs – 

é a efetivação por alguém de uma forma moral e legal de trabalho, mas é a manifestação de 

uma forma de ser pessoa em relação com os outros. E se a dimensão solidária é constituinte 

do homem, o dever de atender aos outros é uma das componentes dessa solidariedade. Mas é 

preciso ter em conta o que é necessário, é oportuno ou simplesmente convém aos outros. Em 

educação surgem os dilemas do educador não poder ter a garantia das potencialidades de res-

posta por parte do educando, não poder prever o que convirá para o futuro ou nem sequer ter a 

certeza do que seja oportuno ou não propor, proibir, impor, etc. – ações inerentes ao ato de 

educar ou simplesmente de instruir. Kant diria que só resta ao homem o que nele é bom para 

determinar o que deve fazer: a boa vontade. Mas parece que será preciso especificar mais a 

operacionalização dessa dimensão humana de bondade. 

Daqui pode sair a importância que Alte da Veiga (2003) dá à “obediência”. Em resumo, 

na lógica aqui seguida, que é inversa à temporal em que os autores apresentaram estas propos-

tas, desde que eu procurasse responder às necessidades dos outros, eu legitimava a minha 

ação. Alte da Veiga não está a falar da obediência como submissão às ordens – ou até arbitra-

riedades – de alguém, como dizem os dicionários. Também não se fica pela ideia mais ampla 

e transcendente de acatar a ordem criadora ou solidária. Obediência é tomada por este autor 

no sentido mais profundo para que a etimologia da palavra aponta: dar atenção, escutar, pôr o 

ouvido à escuta do que se passa ou se procura perceber, ou seja, estar atento – especialmente 

ao que é humano ou que o revela e influencia. E desenvolve-se a aplicação antropológica e 

moral do termo chamando o autor a atenção para a necessidade de alguém estar disponível 

para satisfazer a necessidade de outrem – donde derivaria a autoridade não só como fonte de 
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respeito recebido dos outros, mas como ‘autoria’ de ações que sirvam os outros: o saber para 

os alunos, a cura para os doentes, o juízo moral exemplar para o estímulo ao aperfeiçoamento, 

etc. 

A obediência de que fala o autor, ou essa atitude de “estar à escuta” da humanidade pre-

sente nos outros, e que pode não só precisar de um apoio ou resposta nossa, mas que também 

– acrescentaríamos nós – pode ser exemplar para nós, é a que permite abertura ao saber, fun-

damentar a autoridade ou a atitude de produzir condições pessoais de resposta à necessidade 

do outro e até abertura à tolerância, isto é, «. . .  não levantar resistência a tudo o que seja ou-

tro» (Alte da Veiga, 2003: 46). 

De um modo menos encadeado, mas com uma afirmação muito direta, o mesmo autor 

relaciona o seu conceito de obediência não só com a autoridade, mas também com o valor. 

Será preciso uma grande atenção aos outros e até às coisas para distinguirmos o que valha ou 

não a pena. Esta expressão, muito usada pelo autor, aparece anteriormente fundamentada as-

sim: «a obediência capacita, portanto, o sujeito para um juízo de valor o mais isento possível. 

Aliás, . . . a obediência relaciona-se com a nossa capacidade de reconhecer a verdade e o bem 

e de nos dispormos, portanto, a praticar a “ascese” que “eleva” o Homem» (Alte da Veiga, 

2003: 39). 

Há, portanto, nesta proposta uma possível resposta para o(s) dilema(s) levantados pela 

visão do autor anterior. Mas o dilema mantém-se sobretudo por duas razões. A primeira pren-

de-se com a questão moral propriamente dita, porque o juízo de valor não se faz a posteriori; 

isto é, o valor moral de uma ação não pode depender do resultado que essa ação venha a dar – 

tal como não pode depender exclusivamente da ‘intenção’ que o agente moral tenha ao deci-

dir-se executá-la ou ao inibir-se considerando que é seu ‘dever’ proceder dessa forma. A se-

gunda razão encaixa nesta: os outros podem apresentar ‘necessidades’ que o não são ou mes-

mo que não o devem ser; e, por isso, atender ou estar atento à necessidade do outro não me 

diz se será bem ou mal cumprir esse direito do outro e incarná-lo como dever meu. Fica, por-

tanto, de pé a questão do critério ou do padrão regulador dos deveres que eu devo cumprir em 

relação aos direitos dos outros; e, em consequência, também não dispomos de um critério que 

nos leve a distinguir quais as minhas disposições e quais as necessidades dos outros que de-

vem desenvolvidas e satisfeitas, respetivamente. 

Sabemos da história que houve épocas em que o consenso era norma e fator de estabili-

dade e segurança: o decálogo, o catecismo, a cartilha liberal, o manifesto comunista, etc. fo-

ram critérios cujo respeito era quase inquestionável e cujos contornos de conteúdo moral eram 

definidos quase universalmente pelos abrangidos. Mas na era subjetivista e onde a diferença 
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adquiriu estatuto de bondade – se for para proveito próprio –, esse consenso não existe. E nem 

a moral se pode confundir com um regulamento, a não ser nas mais sectárias e extremistas 

ideologias. É certo que nestes dois autores há uma espécie de aceitação de uma intuição ou 

atração natural para o melhor. Talvez fazendo a síntese dessa inclinação para os outros, no 

primeiro autor, com a ‘escuta’ das exigências e qualidades humanas dos outros, no segundo 

autor, tenhamos pelo menos um referencial teórico de avaliação do que será melhor ou pior na 

nossa disposição ética e ontológica. O tema do que será melhor ou pior ainda merecerá uma 

abordagem mais específica. No entanto, a dimensão deontológica do educador ou professor 

não se constitui só do que seja a sua disposição de atender às necessidades ou conveniências 

dos educandos ou alunos: o que ‘faz falta’ é também uma das componentes etimológicas do 

termo grego donde deriva deontologia. E, assim, se esta proposta de ‘obediência’ responde em 

parte à maior objeção quanto ao ‘dever’, obriga-nos ao mesmo tempo a apelar para a forma-

ção profunda e global do educador de modo a que ele disponha da maior quantidade e quali-

dade possível de informação e de formação para que seja capaz de distinguir o que de facto é 

necessário para ajudar a pessoa educanda a chegar a ser educada, isto é, a contribuir com es-

pecificidade e profundamente para o ‘ser pessoa’ daquele(a) educando(a) que não deixa de já 

ser pessoa mas que tem de se ir realizando num grau cada vez mais amplo, elevado e autóno-

mo. 

A proposta da virtude aparece para satisfazer o duplo ideal de guia e de prática. Dos 

textos de Boavida – ou dele e da coautora indicada – o de 1997 merecerá uma atenção especi-

al pela sua ‘novidade’ no panorama da reflexão sobre axiologia educativa e porque ainda não 

se inseria na ‘moda’ atual da ética – de que Lipovetsky diz só servir para garantir os direitos 

individualistas e os interesses mercantilistas da ideologia pós-moderna.  

Pela conjugação de diversos fatores – visão religiosa, filosófica, psicanalítica, positivis-

ta –, a crise axiológica do homem contemporâneo gerou uma perda de amor próprio e da ima-

gem positiva da própria humanidade. E a apologia da mudança não será mais do que o reflexo 

de uma falta de segurança sobre o que queremos que o homem seja. Daí que o que podemos 

chamar virtude ou ação modelada por um referencial axiológico com história e com ideal, 

impulsionada pela vontade de cumprir solidariamente o dever humano de ser homem, tenha 

deixado de ser desejável ou até visto como possível. Esta crise ideológica e axiológica agra-

vou-se com a constatação de que o ideal de progresso material não só não se estendeu a todos, 

mas também não gerou mais harmonia, incentivo à humanização ou até satisfação pessoal. As 

consequências globais para o homem podem ver-se resumidas assim por Boavida e Sanches 

(1997: 65):  
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«É, pois, natural, neste quadro, que se tenha perdido o consenso global no que diz res-

peito aos valores. . . Daqui tem resultado uma multiplicidade contraditória de referên-

cias que anula qualquer compreensão nítida, generalizando-se a “debilidade do pensa-

mento, a pluralidade ideológica” . . ., que impede valores emergentes suficientemente 

credíveis, assistindo-se à indiferença generalizada em relação a quase tudo o que diga 

respeito a valores de vida e formas transcendentes que impliquem um homem essenci-

al».  

 

E os autores não deixam passar em claro a extensão dessa crise e de claramente afirmar, logo 

de seguida, que «o mesmo se verifica relativamente a compromissos sociais e familiares que 

pretendem ir além dos correntes, ou que impliquem grandes sacrifícios, ou a obediência in-

condicional a princípios morais». Apesar desta ‘dolorosa’ constatação, os mesmos autores não 

deixam de apontar o que serão sinais de uma recuperação da dimensão moral pelo menos ao 

nível deontológico. E, então, interpretando nós de forma livre o que eles dizem, a nova moral 

tenderá a ser mais adequada e possível de cumprir e será constituída por uma norma «. . .  a 

determinar e não algo previamente determinado» (1997: 71). Não podemos, no entanto, dei-

xar de chamar a atenção especial para o que no mesmo texto já vem como alerta: essa moral 

racionalizada não se consegue erigir com segurança porque é a própria razão que está em cri-

se. E temos de acrescentar ainda que as morais dialógicas ou processuais pressupõem condi-

ções de equidade no diálogo que não são possíveis de realizar não só pela diferenças entre os 

interessados mas também pela própria base de racionalidade dos intervenientes na determina-

ção das normas que tenderão necessariamente a ser universais para serem morais ou, mais 

especificamente, éticas. 

Na continuação do seu raciocínio, os autores apresentam o dilema do papel da educação 

na relação com o aperfeiçoamento: este dar-se-á com o desenvolvimento cognitivo assente no 

juízo moral ou com conteúdos, virtudes, com a respetiva dimensão social? Ao dilema acres-

centamos nós ainda que o juízo moral não pode ser feito a partir do nada ou sem referenciais. 

Deduzir um juízo moral implicará ter formulado um princípio ético de caráter ontológico, 

religioso, antropológico, etc. É este princípio e a relação de práticas concretas com o modo 

como esse princípio tem sido ‘realizado’ histórica e socialmente que balizam o meu juízo de 

valor e me podem sugerir a correção ou a superação124. Para se contar com a educação escolar 

                                                           
124 Não se refere aqui a componente de sustentabilidade ética ou de procura de novos princípios éticos com 

exigência superior em relação à dignificação humana pessoal e coletiva. Mas essa dimensão também tem de 

estar presente quando fazemos um juízo de valor mais generalizado sobre práticas morais ‘habituais’ numa 

sociedade. Uma ação pode ser socialmente considerada boa, mas uma exigência ética mais profunda legitima 

que ela tenha de ser considerada não tão boa como isso, ou mesmo má, em função de novos critérios de 

dignidade e dignificação humana. É o caso da escravatura, de pena de morte, da discriminação: avaliadas 

globalmente como boas, não impediram que, eticamente condenadas, viessem a ser consideradas más. 
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no sentido de vir a alcançar o objetivo de educar para os valores universalizáveis, os autores 

não estão confiantes. Escrevem eles:  

Nestas condições [limites da educabilidade e quantidade de “jovens que fica no limiar 

do que é elementar em educação”] de indigência intelectual e moral como ter a garantia 

de vir a criar, pela educação, as condições para a mesma poder desempenhar as funções 

que, no nosso tempo, sobre ela recaem? Como vir a criar, com a educação, as necessi-

dades que permitem reconhecer, por cada um, a sua natureza central no processo de 

formação pessoal? Em resumo, a questão é esta: com que meios chegar à auto-educação 

se a hétero-educação perdeu fundamento e eficácia metodológica? (Boavida e Sanches, 

1997: 79). 

 

E é a partir da insuficiência da educação formal, mas de alguns indícios de confiança na orien-

tação universalista que o humanismo e o racionalismo não dispensam que os autores formu-

lam o que para nós é o seu grande e corajoso contributo para o nosso tema. Depois de duas 

perguntas retóricas – «tudo se reduz ao juízo moral . . .  como . . . pensava Sócrates?» e «toda 

a vida moral se pode reduzir ao princípio de justiça, como também pensava Platão»? –, surge 

também em forma de interrogação a posição defendida:  

ou devemos também, de acordo com Aristóteles, pensar que há um certo número de 

qualidades ou virtudes social e culturalmente estabelecidas, com fortes fundamentos na 

natureza humana, ou, pelo menos, na estrutura sociocultural em que nos inserimos, e 

que devemos valorizar, cultivar na juventude? (Boavida e Sanches, 1997: 82).  

 

E a grande razão para se dever considerar a hipótese da orientação por virtudes aparece na já 

repetida limitação do juízo moral: «. . . o juízo moral não transmite conteúdos, mas é o resul-

tado da ação de faculdades cujo exercício capacita e desenvolve» – apesar de não haver «cor-

respondência entre juízo moral e comportamento moral de uma pessoa» (Boavida e Sanches, 

1997: 82-83). E, então, a proposta é que, a par do desenvolvimento do juízo moral, se faça «. . 

. uma formação de caráter na base . . .  moral e social» (Boavida e Sanches, 1997: 83-84). 

Acrescentam ainda os autores que «na educação dos hábitos . .  há uma sabedoria que tem 

sido desvalorizada modernamente e que é preciso recuperar com moderação e inteligência» 

(Boavida, 1997: 84). Decerto que isso não dispensará um juízo crítico,  

mas há também razões para não atribuir exclusivamente à faculdade de julgar a decisão 

de todas as atitudes e de todos os instantes. Torna-se impraticável a solicitação do juízo 

moral para todas as situações; pela complexidade de muitas delas, pela urgência de ati-

tudes que exigem, pelo entrecruzado das situações e das condicionantes de toda a ordem 

que nos limitam e muitas vezes nos põem em conflito, pela rede social sociocultural em 

que nos inserimos, etc. Um bom hábito tem a possibilidade de tornar implícito um juízo 

moral que, assim, mantendo-se atuante, nos garante coerência e nos facilita a tomada de 

posição em múltiplas situações (Boavida e Sanches, 1997: 84). 

 

 

E citam Maia (1996: 18):  
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o homem deverá manter o controlo consciente do seu comportamento; mas não é abso-

lutamente necessário que a dimensão consciente esteja sempre presente para se falar em 

comportamento ético: na verdade, o meu esforço anterior para fazer o bem pode ter pro-

duzido um hábito que me dispensa de um esforço atual e não será por essa falta de es-

forço que a minha atuação deixará de poder ser considerada boa (Boavida e Sanches, 

1997: 84). 

 

No plano concetual diremos que não é possível levantar qualquer questão à necessidade 

de uma educação por virtudes: relaciona e responsabiliza cada pessoa com os outros; harmo-

niza as necessidades e as aspirações individuais e coletivas; facilita a tarefa de decisão axioló-

gica; e concretiza um modo de ser homem experienciado que, à falta de melhor, pode dar a 

segurança necessária para as opções que continuamente têm de ser tomadas pela consciência 

singular. 

Mas na obra de 1999 – Náufragos ou astronautas?:pós-modernidade e educação – Si-

mões e Boavida levantam de novo a questão da insegurança ou mesmo do medo de educar por 

falta de norma e/ou de conteúdo para a liberdade. E, assim, dizem que, perante o já sentido 

fracasso do que se apresentou como ideal educativo e de liberdade, há duas atitudes que os 

professores tomam: o “astronauta” socorre-se da tecnologia sem questionar os fins da educa-

ção; e o “náufrago” refugia-se numa modernidade que já não tem os mesmos contornos de 

umas décadas atrás. Em qualquer dos casos, o sujeito educador e o sujeito a educar perdem-se 

no contexto da nova modernidade – a pós-modernidade – sem referenciais orientadores125. 

Não é possível, portanto, em educação, «ignorar a realidade moral e cultural presente» (Si-

mões e Boavida, 1999: 14); mas, citando Brezinka, continuam: «o que falta na nossa socieda-

de não são atividades educativas . . . O que falta são comunidades com valores que procurem 

e reforcem a fé numa cosmovisão aceitável e em ideais comuns que vão além do egoísmo» 

(Simões e Boavida, 1999: 14). Não se nega a necessidade de um espírito crítico e de disponi-

bilidade para a mudança; mas essa crítica deve ser feita não só sobre modelos arcaicos, mas 

também sobre os riscos e, mais ainda, o sentido da mudança. E num tom verdadeiramente 

crítico e de alerta, Simões e Boavida (1999: 15-16) fazem suas as palavras de G.Vattimo: «o 

sujeito entregue à fruição do manancial da vida, perdida a vigilância crítica da razão, é um ser 

perigoso porque desmemoriado e acrítico. Não percebe a dureza da vida, nem a situação dos 

que nessa sociedade e no mundo mal alcançam a categoria de seres humanos» (Simões e Boa-

vida, 1999: 15-16). 

Mas a escola sente muitas vezes a impotência para responder a tantas exigências colo-

cadas e, ao mesmo tempo, não há recetividade para o que possa exigir esforço – tantas vezes 

                                                           
125 Aqui poderia colocar-se a questão dos modelos em educação, que, pelo menos para referência segura de 

oposição, têm o seu valor. 
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não recompensado socialmente. Há, em todas as instâncias educativas, aversão à norma ou 

regra e as condições para a sua aplicação também não são as melhores na escola massificada e 

com professores nem sempre motivados ou mesmo competentes. No entanto, «não há educa-

ção sem axiologia porque toda a educação é, ou pretende ser, uma transformação comporta-

mental para melhor, um aperfeiçoamento desejado e a concretizar-se num certo sentido» (Bo-

avida, 2000: 678). A bondade que deve presidir ao ato educativo abarca os meios e os fins 

(Boavida; 2000: 681); e, por isso, o padrão de virtude é um meio considerado bom para uma 

finalidade também assim desejada. E na obediência à norma considerada criticamente boa não 

está a contradição da liberdade – porque esta o não será se o ser pessoa singular e coletiva não 

se puder realizar. A páginas 684 e seguintes, o autor encara diretamente a questão dos fins a 

perseguir pela educação ou dos princípios orientadores dos nossos atos, para responder à sua 

própria pergunta: «o que é que realmente vale em educação?» (Boavida, 2000: 684). Em ter-

mos já usados neste subtítulo, a questão é colocada assim: fazemos «o bem para alcançar um 

fim desejável, ou somos de facto mobilizados pelo dever de atuar de certa maneira porque há 

princípios que . . .  a isso nos obrigam?» (Boavida, 2000: 685). Depois de expor várias facetas 

da questão, a resposta do autor não podia ser mais clara: «. . . a razão que no homem torna 

possível a liberdade é o estádio último de um processo difícil e à custa de muitas regras 

aprendidas e treinadas: a segunda [de duas ideias fundamentais] é que . . . “as normas morais 

são a salvaguarda da dignidade da pessoa humana e sua razão de ser”» (Boavida, 2000:718). 

Como se torna evidente pela citação, a liberdade, se permite, também exige opções pelo 

que torne o homem melhor, isto é, pelo que o aperfeiçoe. E assim se justifica que «não é por 

acaso que se volta de novo a falar de virtudes no sentido não só de “força que atua, ou pode 

atuar” e no sentido de “poder”, de “poder específico” . . ., mas também de qualidade específi-

ca, aceite e reconhecida» (Boavida, 2000: 725).  

Estas ‘virtudes’ são apresentadas pelo mesmo autor (2008) como satisfazendo quatro 

condições para a liberdade que, «antes de ser o que poderá ser… é o ato que se cumpre se-

gundo uma ideia, é uma inteligência em situação orientada para uma finalidade pessoal e cole-

tiva. E isto tem que ser aprendido e exercitado, equilibrado (Boavida, 2008: 13). São estas as 

quatro condições: «. . . o hábito e o contacto com o meio que proporcionam os fins [sem os 

quais] estes perdem valor , e não se encontra sentido para aqueles»; exercitar as atitudes que 

manifestam «a força racional do princípio e a sua universalidade»; utilizar o pequenos temas 

para chegar à ideia de bem supremo, o que será idêntico a afirmar que «a liberdade está. . . no 

ato concreto [livre]» (Boavida, 2008: 13); a educação terá de usar métodos de aprendizagem, 

treino, desenvolvimento. Esses métodos levarão à finalidades que, sendo boas, reverterão no 
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aumento da bondade dos próprios métodos. E isto implica que «a necessidade de transformar 

de novo a educação em dever» (Boavida, 2008: 9). 

A virtude não é, portanto, um fim em si mesma, mas o método para o homem progredir 

no processo de aperfeiçoamento, realizando no concreto de cada ação a liberdade que tenta 

alcançar como princípio universal. Na virtude está presente a força do princípio universal 

através da qualidade da ação concreta que realiza o bem possível nesse momento. De modo 

que o fundamental da vontade não é a ação A ou B em si mesma, mas a bondade que nela se 

manifesta como processo de realizar a universalidade do bem. E é este processo de interiori-

zação que a virtude desenvolve. Escreve o autor: «precisamos de mais que princípios abstra-

tos. Nada é mais sólido que os princípios, quando educativamente interiorizados, mas nada é 

mais frágil se não forem interiorizados como lei pela consciência de cada um» (Boavida, 

2008: 14). 

A dificuldade de concretizar uma educação com estes pressupostos e estas práticas é 

abordada ainda pelo mesmo autor e Sanches no artigo Educación, ética y posmodernidad 

(2001), onde se salienta o domínio de uma era pós-dever, de que fala Lipovetsky e segundo a 

qual o indivíduo se desliga da norma coletiva e só persegue as finalidades donde lhe adve-

nham benefícios agradáveis e imediatos. Mas também todo o ambiente contemporâneo de-

sembocou na falta de convicção educativa, da qual dizem os autores:  

. . .  quando se debilita a convicção educativa [baseada numa autoridade transcendente 

ou mesmo só na razão], é quando vai recair sobre a educação a responsabilidade de pre-

parar os educandos para que assumam a lei e, simultaneamente, para que a vão criando, 

ou reconhecendo, como um postulado necessário. O que, apesar de ser trágico, não dei-

xa de ser irónico (Boavida e Sanches, 2001, 181). 

Haverá, portanto, um grande papel a desempenhar pelas lideranças escolares no sentido 

de construir uma liberdade, ou, na expressão já usada, dignidade constituinte: pelas convic-

ções, pela exemplaridade, pelos conteúdos educativos parcelares mas concretos, a educação 

escolar tem de regressar à finalidade de construir, através do exercício das virtudes, homens 

situados no tempo de hoje, dotados de caráter para enfrentar o amanhã e sempre interioriza-

damente dispostos ao aperfeiçoamento. E parece ser cada vez mais evidente que o futuro da 

escola estará no seu papel educativo para formar caráteres dignos em humanidade e desenvol-

ver as disposições e seus fundamentos – mesmo para a procura do saber e das técnicas, porque 

até neste campo os meios de comunicação só disponibilizam o ‘já sabido’ e não o que faz falta 

saber. Ao criar os fundamentos e a experiência inicial de uma autonomia no saber e na forma-

ção do caráter, a educação escolar contribuirá para a concretização do ideal de liberdade tão 

propalado, mas quase sempre sem conteúdo, pelo menos duradouro e perfectibilizante. Numa 
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perspetiva deontológica, a já abordada questão da ‘exemplaridade’ do educador poderia rema-

tar esta proposta dos pressupostos axiológicos de uma escola com futuro. Mas se quisermos 

responder ao enquadramento de uma disposição de dever e à superação de uma boa vontade 

de atender às necessidades dos outros, devemos também enquadrar a proposta da virtude. Para 

além das exigências anteriores, convirá ter em conta mais dois aspetos essenciais: a virtude é 

uma disposição pessoal interiorizada no sentido de fazer o bem; mas não se reduz ao foro in-

dividual: tem de ser reconhecida, pelo menos intuitivamente, pelos outros – o que vai implicar 

a sua efetivação e possível dinâmica de exemplaridade. Por outro lado, ao educador não pode 

ser negado o direito de educar, de acordo com as condições de legitimidade de educação. As-

sim sendo, ao educador compete também justificar as propostas concretas de atuação, exigi-

las aos educandos e avaliar o progresso destes no caminho de ser pessoa. Sendo evidente que 

não se é virtuoso de modo unívoco e em definitivo e que o esforço de educação se reflete 

também sobre o educador, a exigência de ser ‘pessoa boa’ é muito maior na ‘profissão’ do-

cente do que noutra qualquer. 

7.3. E o que são boas ações ou ações virtuosas? 

Começamos este subtítulo com um reparo, que é uma limitação ao tema: a virtude é to-

mada aqui no sentido mais elementar da prática de boas ações. De modo que a questão essen-

cial se desenvolverá em torno do que se possam considerar boas ações. Sendo certo que entre 

‘pensar’ ações boas e executá-las se situa um fosso mais ou menos profundo conforme a nos-

sa formação da vontade, bem como o ‘hábito’ ou a ‘virtude’ que já tenhamos desenvolvido 

em nós – o que de si já constitui ‘virtude’ ou, pelo menos, virtudes126 –, o que vamos tentar 

aprofundar é a questão da definição de ações boas. 

Num livro já do terceiro quartel do século XX, Filipe Rocha (1971) situa a questão do 

bem no que podemos chamar as três grandes questões da liberdade – e que se encontram de-

senvolvidas em todos os estudos do género: a sua essência, o seu processo e a sua condição. 

Só ao referir-se à sua essência é que aparece também o bem; e o autor desenvolve-o já com 

uma resposta das muitas que a história da filosofia nos poderia fornecer. Deixaremos essa 

orientação metafísico-teológica seguida pelo autor127 e fiquemos com a primeira citação que 

reponde à essência da liberdade: «o homem não é um ser acabado e perfeito; encontra-se em 

                                                           
126 Sabemos que para Sócrates e talvez para todos os estoicos a conduta segundo a razão tenderia a arrastar 

consigo a vontade para a realização da verdade ou para o sinónimo, que era a prática do bem. 
127 A referência a ‘uma liberdade” e o uso de Bem com maiúscula pressupõe que a outra liberdade e o Bem 

sejam Deus. Mas esta análise está fora do nosso âmbito de estudo pela sua especificidade e complexidade. 
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marcha como algo que se está a fazer constantemente. A liberdade humana é uma liberdade 

orientada por valores, para o Bem. . .» (Rocha, 1971: 16). Importa-nos salientar que o bem é 

considerado o valor que medirá o grau de liberdade que possamos manifestar. O mesmo será 

dizer que o ser pessoa, o ser livre e a realização do bem são sinónimos – além do mais porque 

todos os outros seres realizam coisas e ações bem feitas, mas não são livres porque não ‘ten-

dem’ – voluntariamente, de forma direta ou por hábito, como vimos – para o bem. Se o obje-

tivo da educação é a formação da pessoa, a liberdade ou a satisfação das exigências de bonda-

de, então teremos necessidade de determinar o que será o bem a que o dever e a obediência 

devem atender, ou que a virtude deve concretizar.  

O mesmo autor refere-se à liberdade como um processo ao afirmar: «o homem não con-

quista a liberdade de uma vez por todas – mas precisa de ir realizando constantemente o seu 

ser-livre, isto é, a sua própria essência – pois a liberdade é o próprio ser do homem» (Rocha, 

1971: 174). Daqui ressaltam duas ideias: o conceito e conteúdos do bem não estão ‘fechados’ 

nem são ‘passivos’, porque para ir sendo cada vez mais livre o homem tem de procurar reali-

zar cada vez mais bem; e a própria essência do homem não se apresenta como encerrada num 

momento. E daí que possamos falar na educabilidade como possibilidade de aperfeiçoamento 

ou de aproximação a um bem situado num horizonte que, para que o ser homem não definhe e 

a liberdade não desapareça, tem de ser projetado cada vez mais distante – o que se dá sempre 

e só se forem alcançando os horizontes mais próximos anteriores. 

A terceira questão é a tradução ético-ontológica do paradoxo da educação: o homem 

não pode deixar de se manifestar educado sem deixar de ser homem; mas, ao mesmo tempo, o 

processo nunca terá um fim. A finalidade da educação, como a da liberdade, não exclui o seu 

fim pragmático; e este é condição de perseguir a finalidade, mas não a realiza ou esvazia no 

todo. O autor coloca assim a questão no plano da liberdade afirmando que ela não inclui a 

possibilidade de não ser realizada; e cita palavras de Romano Guardini: «se é certo que a li-

berdade lhe foi concedida como fonte de grandeza, também lhe foi imposta como determina-

ção iniludível» (Rocha, 1971: 17). Claro que isto remete-nos para os temas de dever e obedi-

ência antes abordados e para a sua operacionalização através da(s) virtude(s). Mas é a concre-

tização do que possa ser o bem que essas perspetivas perseguem que nos ocupa agora. 

Em termos abstratos, parece não haver dúvida na atualidade das palavras de Aristóteles 

transcritas por Boavida (2008: 11) e retiradas da Ética a Nicómaco: «aquele que exerce a ati-

vidade segundo a perfeição . . . agirá necessariamente bem» . . . «porque a atividade de acordo 

com a perfeição faz parte da perfeição» . Mas a resposta não satisfaz porque é preciso agir 

bem para se aproximar da perfeição e porque, por outro lado, ainda é preciso: primeiro, esco-
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lher os meios para alcançar esse bem; e, segundo, ordenar a vontade para que nos dispunha-

mos à execução do mesmo, dado que nem sempre o bem é suficientemente forte para deter-

minar a vontade. Esse papel de treinar a vontade para se orientar para o bem cabe à educação, 

mas esta já pressupõe disposição e aprendizagem anteriores que resultam já de uma educação.  

 Uma saída para este dilema será aceitar dois níveis de educação: a heterónima e a autó-

noma. Partindo da convicção de que é falso que alguém se eduque a si mesmo, mas também 

da consideração de que a educação é um processo de aperfeiçoamento interiorizado – e só isso 

é que faz alguém ‘educado’ –, poderíamos dizer que a primeira aprendizagem do bem adviria 

através da hétero-educação, isto é, do que a sociedade nos diz que devemos fazer ou evitar. O 

mesmo Aristóteles, que toma a educação como um hábito e que diz que a finalidade da educa-

ção é a prática do bem ou aperfeiçoamento, diz que serão boas as ações que os homens bons 

considerem boas. Por outro lado, como já vimos, também considera que o bem atrai por si 

mesmo. E, então, seriam boas as ações que os homens bons dissessem que eram e/ou as que o 

nosso juízo assim considerasse. Porque na obra antes citada por Boavida também aparecem 

estas palavras: «cada um julga bem aquilo que conhece e é bom juiz nessa matéria» (III, 1095, 

a1). Russell (2001) dirá mesmo que há princípios, como os que dizem respeito a valores mo-

rais, que se impõem a priori e não são sequer de natureza lógica: «o bem e o mal impõem-se 

por si mesmos, sem necessidade de referência à realidade . . . representam «a desejabilidade 

intrínseca das coisas» . . . sabemos instintivamente o que é bom e o que é mau, o que é justo e 

injusto, não precisando de qualquer raciocínio para alcançar tais valores» (Ferreira e Xime-

nez, 1995: 65). 

Seria demasiado simples confiarmos que os nossos juízos procederiam sempre de modo 

reto nas suas intenções ou mesmo sem qualquer margem de erro involuntário. Mas, por outro 

lado, também não dispensamos a dimensão lógica – dedutiva ou intuitiva – para formular juí-

zos de valor ou para estabelecer um ideal superior de aperfeiçoamento. E desconfiamos mes-

mo da validade de juízos de valor uniformizados ou defendidos sem a mínima coerência lógi-

ca. 

Não iremos percorrer a história da filosofia à procura de definições e fontes de bondade 

ou de critérios de bem. Mas desde a vontade dos deuses – expressa por profetas, oráculos, 

sacerdotes ou videntes – até à identificação de bem com a norma legalmente estabelecida ou 

mesmo com um ideal revolucionário, a lista de ações e de intenções boas seria extensa e – aí 

está a questão maior – mesmo contraditória. Até a conservação da vida é hoje objeto de pouca 

consideração: pelos deserdados, pelos fundamentalistas, pelos reivindicadores de uma vida 

com qualidade, pelos que não colocam qualquer limite a ‘experiências radicais’ ou simples-
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mente pelos que acham ter o direito de usufruir das condições de ação e pensamento que lhes 

interessem ou desejem num dado momento. Uma ideologia hedonista, subjetivista e pouco 

reflexiva chega a pôr em causa o amanhã individual e coletivo se não tiver qualquer entrave à 

satisfação das necessidades imediatas – a que a educação permissiva, desorientada ou contra-

ditória não conseguiu balizar devidamente. Mas pegamos em duas reflexões sobre o tema e 

formularemos uma proposta operativo-concetual. 

A primeira reflexão é feita em torno de elementos da obra de que Corbo (2007) é coor-

denador. E o primeiro elemento daí retirado é o pressuposto essencial para a determinação de 

uma autonomia axiológica sem pôr em grave risco a identidade singular e coletiva. Escreve 

Langueira (Corbo, 2007: 60):  

 

«o desafio maior é “imaginar a partir da defesa da autonomia individual (e do pluralis-

mo) uma forma de concertação coletiva que possa ser aceite por todos os indivíduos ou 

que possa mesmo ser assumida por eles como norma vinculativas. . . O objetivo do mo-

delo é, por isso, embora pareça paradoxal, fazer surgir a concertação a partir da auto-

nomia (e do pluralismo), construir o consenso a partir da dissensão”». 

Esta proposta tem, no entanto, de ser objeto de dois reparos: o primeiro refere-se à necessida-

de ética de passar da construção mental de um modelo128 – ou do que se pode designar como a 

dimensão de lucidez – para a concretização de uma moral – a que se chama responsabilida-

de129. E mesmo neste domínio, aplicado aos professores, são tantas as vezes em que discor-

dam na teoria e concordam nas práticas como as que concordam na prática e discordam nas 

teorias. Portanto, esse ideal de assunção voluntária de uma axiologia simultaneamente concre-

tizadora da autonomia e construtora da unidade solidária pressuporá a experienciação de situ-

ações em que a bondade de meios se concretize e a bondade dos fins se interiorize. E aqui está 

o segundo reparo, que é mais um desejo ou um alerta para a (im)possibilidade de alcançar o 

objetivo definido como ideal. O mesmo Longueira apresenta três modos como os valores po-

dem ser abordados na escola (Corbo, 2007: 113): não falar de determinados assuntos até que 

os alunos tenham maturidade suficiente; a educação não se faz no vazio e os educadores têm 

direito a dirigir a educação; e parte da cultura axiológica controversa não é abordada, mas 

oferece-se aos jovens o acesso a uma diversidade de opiniões. No entanto, logo a seguir a 

posição do autor é clara: cada aluno deve poder projetar a sua vida num “futuro aberto”, o que 

implica que: 

                                                           
128 Por modelo pode entender-se aqui um novo princípio ético. 
129 O termo significa aqui tomada de iniciativa para realizar ou não algo, assumindo-se como autor capaz de tal; e 

não no sentido de responsabilização por algo feito ou omitido. 
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 . . . o agente educador não imponha critérios restritivos, um agente moral . . . disponha 

de uma bagagem mínima de princípios básicos, critérios ou valores . . . [que] poderão 

ser os de uma tradição de pensamento ou cosmovisão, ou poderão ser valores universais 

de uma ética cívica.  

 

E segue – salientando nós: «o que não parece possível é que alguém possa formar-se como 

sujeito moral a partir de um vazio axiológico, ou a partir de total neutralidade de convicções» 

(Corbo, 2007: 114). E o que mais uma vez se constata é que estas reflexões não nos permitem 

descortinar ações concretas de atuação, aparecendo mesmo como contraditórias. Na verdade, 

a relação de assimetria do aluno, sobretudo mais novo – e onde se interiorizam mais facilmen-

te e mais vincadamente, para bem ou para mal, os valores – é tão significativa na relação pe-

dagógica que os valores modelares – não a homilética – que Longueira considera indispensá-

veis no educador, terão grande influência no educando. Por outro lado, se essa educação não 

for feita adequada e racionalmente, sê-lo-á de modo desordenado ou acidental e pouco criteri-

oso através da educação não formal – onde há mais riscos de preconceitos ou mesmo de de-

formação moral. Já Rousseau considerava a sociedade má para o indivíduo; mas defendia a 

escolaridade obrigatória, apesar de a escola ser um meio social. E é isso exatamente o que o 

mesmo Longueira (Corbo, 2007: 249) afirma logo na entrada do Capítulo VIII da obra que 

estamos a seguir: «A dimensão axiológica é uma componente intrínseca e iniludível do con-

ceito de educação. Em virtude disso, precisamos de reivindicar a função ética da escola e for-

talecer a dimensão formativa do ator educador . . . ». E o seu pensamento clarifica-se mais 

ainda com a seguinte afirmação:  

Também a partir de uma visão estreita de laicismo e de uma mal-entendida neutralidade 

como amputação, o campo dos valores e a dimensão moral da pessoa foram, algumas 

vezes, relegados para a esfera privada, acantonados como um assunto de juízo de valor 

subjetivo ou como algo que os alunos podem adquirir por si mesmos, sem a mediação 

de uma ação pedagógica explícita e sistemática da escola (Corbo, 2007: 249).  

 

E sustenta esta opinião numa frase de Victória Camps: «se a educação deve propor não só a 

instrução numas matérias, mas também a formação da pessoa, é urgente que se incorpore ex-

plicitamente os valores éticos que hoje julgamos básicos e fundamentais» (Corbo, 2007: 249). 

Só que as duas questões mantêm-se. Isto é: o autor defende a dimensão formativa da escola e 

Victoria Camps diz que isso deve ser feito com os valores éticos que hoje julgamos básicos e 

fundamentais. Mas, então, onde está o lugar para o “futuro aberto” de que o mesmo autor fa-

lava antes e onde está a lista dos valores “básicos e fundamentais” de Victória Camps? Na 

própria frase da autora aparece o verbo ‘propor’ para definir a atitude do educador face ao 

educando no que se refere a ‘matérias’ de instrução, mas também aos valores de formação. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        281 
 

Ora, a dimensão heteronómica da educação implica necessariamente que ‘matérias’ e ‘valo-

res’ tenham de ser objeto não só de proposição, mas de imposição. Ou seja, não é facultativa a 

opção por respeitar valores éticos – o que corresponderia a ser facultativo tornar-se ou não 

pessoa; nem é facultativo ser instruído em conhecimentos dos quais dependa a sobrevivência 

– o que corresponderia a abdicar da vida sem um fundamento ético-racional. Por isso, só na 

medida em que o educando tenha capacidade para ir superando as matérias e os valores 

aprendidos é que poderá libertar-se dos que lhe são ‘impostos’ – sendo que o grau de autono-

mia se mede pela superação do saber recebido e elevação ética dos valores interiorizados. 

Autónomo, o adulto ou educado, ou livre ou boa pessoa, pode mesmo decidir não conhecer 

certos domínios do saber e dedicar-se especialmente a outros; e pode mesmo opor-se frontal-

mente aos valores que lhe incutiram ou que o querem obrigar a seguir. Mas, tanto num domí-

nio como noutro, a alternativa digna não é a ignorância nem a imoralidade, mas a especializa-

ção num saber e a assunção radical de um ideal de humanidade mais digna. 

No segundo momento desta reflexão, vamos procurar a resposta para as nossas questões 

em Spaemann (1993) e, simultaneamente, em algumas breves referências de Husserll (2001). 

Mas desde já temos de afirmar que não são as ‘respostas’ que desejaríamos ter, mas antes al-

gum enquadramento teórico e até ‘sossego’ perante a desilusão dos resultados conseguidos 

face às intenções ou objetivos formulados. De Spaemann salientam-se algumas ideias para a 

nossa procura. A primeira é a do papel da nossa consciência na opção moral. Não há outra 

instância de juízo moral que não seja a nossa consciência; mas ela deve ser informada e for-

mada. Mesmo aceitando a posição de muitos autores de que o homem tenderá para o bem130, 

o autor diz que «não há consciência [moral] sem disposição para a formar e informar»; e aler-

ta logo que «é totalmente falso reconhecer consciência só a quem se afasta da maioria» 

(Spaemann, 1993: 32); e que a consciência é autónoma, mas não inata131; e que não lhe basta 

interiorizar as normas dos outros, mas precisa de apoio para se desenvolver (Spaemann, 1993: 

33). Este apoio será «um intercâmbio, um diálogo com os outros sobre o mau e o bom, numa 

comunhão de costumes» (Spaermann, 1993: 31), isto é, será a educação. 

A segunda ideia deriva desta e diz que «uma prova segura de que alguém segue a sua 

consciência e de que não é a disposição do seu capricho a controlá-la é confrontar o seu jul-

                                                           
130 Pode tender por graça divina, por influência social precoce, por natureza – moral, racional, psicanalítica, etc. 

–, conforme os autores. 
131 Daqui resulta a liberdade. O raciocínio do autor é o seguinte: considerar, pela consciência moral, que não 

pode fazer de outro modo, significa dizer que quer fazer isto e não aquilo – identifica-se, portanto, o que quer 

fazer com o considerado bem.  
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gamento com o dos outros» (Spaemann, 1993: 35). No entanto, os outros também podem en-

ganar-se ou não ter razão; e daí a necessidade de aprofundar as razões. 

A terceira ideia desenvolve-se em torno da única coisa boa do homem, segundo Kant, 

que é a ‘boa vontade’. Se agir contra a consciência não é bom, também, como vimos, nem 

tudo o que se faz segundo ela é necessariamente bom, porque ela pode enganar-se. Na questão 

da boa vontade repete-se o nosso problema: a boa vontade é o que em nós deseja o bem; mas 

falta saber o que isso seja. E, então, Spaemann tenta uma resposta: pela negativa, diz que fa-

zer o mal se deverá a alguém não querer saber qual o valor do que faz; pela positiva, a boa 

ação será a que presta atenção à realidade e a olha com lucidez – o que implicará até não fazer 

pagar os outros por um procedimento que o agente considera nobre132. 

A quarta ideia expressa pelo autor apresenta algumas contradições, pelo menos aparen-

tes. Por um lado, justificando as condições em que a ação moral se situa, surge a firmação de 

que «seria falso dizer que estamos obrigados a procurar o melhor possível» (Spaemann, 1993: 

40) – apesar de dizer também que há limites inferiores para esse melhor e não há limites supe-

riores. Por outro, diz que na moral não se pode esperar por melhores condições para fazer o 

que deve ser feito e que o que deve ser feito deve sê-lo o melhor possível nas condições que 

se impõem – tentando «ao agir. . .  ao contrário dos animais, modificar ao mesmo tempo as 

condições que delimitam o . . .  comportamento» (Spaemann, 1993: 43). 

A quinta ideia poderia ser dispensada de análise se o nosso tema não fosse a educação e 

o papel das lideranças escolares para a mesma. Esta ideia desenvolve-se em dois momentos: 

primeiro, refletir sobre a «serenidade ou atitude perante o que não podemos mudar» 

(Spaemann, 1993: 42). Aceitar racionalmente os limites já foi defendido pelos estoicos e Só-

crates como condição de liberdade133; por outro lado, a liberdade do homem não é absoluta; e 

até afirma o autor que «quem não aceita o destino não pode aceitar-se a si mesmo» 

(Spaemann, 1993: 45). Mas ao mesmo tempo já tinha dito que «há homens que têm mais altu-

ra moral que outros”, e que «têm mais obrigações porque podem, veem e entendem mais que 

os outros» – embora todos tenhamos os nossos pontos fracos (Spaemann, 1993: 41). O segun-

do momento desta análise pode relacionar-se com as atitudes dos líderes. Diz o autor que há 

três formas de lidar com o que sucede, sobretudo se não depende de nós: o fanatismo, o ci-

nismo e a serenidade (Spaemann, 1993: 44-45). Numa atitude fanática, só existe o sentido que 

                                                           
132 Os fundamentalistas, ditadores, doutrinadores, prepotentes, etc., não atendem à realidade e aos outros e fazem 

estes pagar com privações ou sacrifícios – se não com a própria vida – a realização de um ideal que os 

mesmos, ‘cegos’ perante a realidade e os outros, consideram ser um bom ideal. Isto mesmo admitindo uma boa 

vontade a dirigir esse ‘bom ideal’!  
133 Especialmente em Séneca, essa liberdade era alcançada no grau mais elevado através do grande ideal da 

ataraxia ou imunidade à dor, de cujo patamar o homem se ia aproximando através da ascese. 
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nós damos à realidade; numa cínica, renuncia-se ao sentido, considerando que tudo se proces-

sa mecanicamente; e uma atitude serena aceita os limites – mas não deixa de ficar livre para 

tentar superá-los. Claro que o fanatismo cai no cinismo ao confrontar-se com a realidade; e o 

cinismo vira fanático para tentar dominar a realidade que escapa ao controlo. 

E é neste ponto que mais diretamente nos servimos de duas passagens muito claras de 

Russell (2001) transcritas por Ferreira e Ximanez: «Parece. . .  que há princípios morais evi-

dentes de si, como por exemplo: “devemos procurar o bem”»; e «os juízos sobre o intrínseco 

valor moral, ou estético, são capazes de certa evidência, mas não muita»134. Num comentário 

escolar à obra em questão – Os problemas da filosofia: Russell –,a propósito do conhecimento 

a priori e da natureza lógica do conhecimento, escreveram as mesmas autoras (1995: 65): 

Há princípios a que acedemos imediatamente e que dizem respeito aos valores morais, 

àquilo que prezamos e consideramos bom. Para Russell, o bem e o mal impõem-se por 

si mesmos, sem necessidade de referência à realidade. Como nos diz em Os Problemas 

da Filosofia, eles representam a “desejabilidade intrínseca das coisas” . . . independen-

temente da sua aplicação a situações concretas. Sabemos intuitivamente o que é bom e o 

que é mau, o que é justo e injusto, não precisando de qualquer raciocínio para alcançar 

tais valores. 

 

Para o nosso tema interessa-nos, de facto, a fundamentação dos juízos de valor na intui-

ção ou mesmo na sua evidência, e a imposição do bem e do mal por si mesmos. Isto é, líderes 

que ajam com lisura dispõem de instrumentos ‘naturais’ para se orientarem pelo bem. Só que 

agir com lisura ou retidão da razão ou reta vontade já pressupõe uma disposição e a noção de 

retidão quanto ao que deve ser feito ou evitado. A história, como dissemos, deu-nos e dá-nos 

exemplos de códigos ou mesmo regulamentos morais. Mas isso não impede a diversidade 

cultural e o pluralismo axiológico. E ainda bem que o homem tem capacidade para superar 

práticas morais que a história nos relata e que hoje não queremos ver repetidas! 

Não vamos, portanto, nesta terceira parte da reflexão sobre o que será um bom objeto de 

uma boa virtude, nem enumerar uma lista de ações boas ou más em si, nem ficar no abstrato 

da obediência à lei divina do decálogo, do respeito pelos usos e costumes de Descartes ou do 

cumprimento do dever legal kanteano; nem sequer no resultado da opção democrática pela 

justiça determinada por um grupo de homens em situação originária, de Rawls, ou das regras 

de conveniência social derivadas do processo dialógico de Habermas – mesmo que fosse pos-

sível alcançar o consenso dentro do grupo interessado135. Diremos que todas as ações – ou 

                                                           
134 Esta frase vinha na sequência de o autor afirmar que haveria certas intuições que poderiam ser válidas, 

mesmo fora de um padrão de lógica racional. 
135 Imaginando um consenso alargado a toda a humanidade, estaria atingido o supremo ideal das éticas (ou, 

antes, morais) dialógicas; mas nós teríamos de dizer que era o fim da humanidade por duas razões: acabaria o 

processo de educação como singularidade e deixava de ter sentido a ética como tendência para o 
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omissões – que respeitem dois princípios básicos serão boas: atendam ao maior número pos-

sível de necessidades do maior número possível de indivíduos para a finalidade do ser pessoa, 

isto é, para desenvolver o que se apresente de modo mais ou menos intuitivo como qualidade 

estimável do homem; e que, sem prejudicar a pessoa do autor, sejam percecionadas pelos des-

tinatários das mesmas pelo menos como tendo no autor a intenção de benefício daqueles a 

quem dizem direta ou indiretamente respeito. Como eu não posso hoje saber qual a necessida-

de minha e dos outros no amanhã, o paradigma das qualidades estimáveis pode ser aquele que 

eu gostaria de ver simultaneamente desenvolvido em mim e nos outros; e se o cuidado de 

mim é condição para cuidar dos outros, a redução desse cuidado para comigo retiraria à minha 

ação a dimensão de universalidade e solidariedade do meu constitutivo humano. Daí que a 

obrigação de ser pessoa começa por mim, mas não se fará eticamente sem o sentido meu para 

os outros e dos outros sobre mim. 

Parece, portanto, que todos os perfis já abordados e que ainda vão ser objeto de atenção 

particular se centram em torno destes dois parâmetros balizadores – embora não codificado-

res. Não se exige aos líderes que sejam perfeitos, mas que tenham ações e intuições de ajudar 

ao aperfeiçoamento dos liderados – sendo que uma das condições é o cuidado com o seu pró-

prio aperfeiçoamento. 

7.4. Educar(-se) com história, compromisso e ideal 

A determinação dos itens caracterizadores de um perfil ético ou educador dos líderes 

escolares não diferirá do que sejam as características requeridas a qualquer educando e educa-

dor, elevadas a um grau superior de exigência. E esses itens de caracterização podem conside-

rar-se balizados ou assentes em três eixos fundamentais e fundamentadores: a posse de práti-

cas e valores percecionados com o designativo de educados, o recurso a atitudes e conteúdos 

enquadrados numa dimensão de bondosos e a orientação por perspetivas de aperfeiçoamento 

capazes de serem atrativas para os educandos e dinamizadoras para os educadores. 

Com a função de sintetizador não só do que poderá ser uma educação escolar com futu-

ro, isto é, uma educação que não seja deixada para a esfera do informal, mas também com a 

função de apresentar uma síntese do perfil ético dos líderes escolares, este subtítulo procurará 

reunir três fontes de informação: as sete exigências referidas por Edgar Morin (1999) para «. . 

. a educação do futuro»; a resposta à legitimidade de educar; e o resultado do inquérito reali-

                                                                                                                                                                                     
aperfeiçoamento. Foi a tentativa de massificação axiológica do comunismo (?) que levou ao seu fim; como será 

o domínio absoluto do capitalismo (talvez mais até do ‘financeirismo’) que terá de desembocar na valorização 

da fraternidade (ou solidariedade racional), se não quisermos pôr fim à humanidade. 
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zado e de outras propostas já referidas no corpo do texto – umas em resultado também de tra-

balhos práticos e outras derivadas de uma reflexão mais axiomática. O risco de deixar a edu-

cação para a esfera do informal agrava-se numa sociedade com a instituição familiar muito 

desestruturada ou, pelo menos, muito dependente de meios externos de sobrevivência e cultu-

ra e de falta de condições ideológicas de formação. Da procura da legitimação para o educa-

dor deriva necessariamente a exigência da sua educação; e das várias propostas resulta um 

elenco suficientemente amplo para satisfazer as respostas necessárias em tempos e circunstân-

cias diversas. 

A primeira fonte justifica-se porque a liderança escolar não dispensa uma referência às 

exigências que se colocam ou se prevê virem a ser colocadas à escola. A segunda, mais radi-

cal, porque, antes da função específica de líder, o professor tem de concentrar-se na sedimen-

tação da sua legitimidade – que não deixará de ser o grande suporte da liderança. E a terceira 

porque a especificidade da liderança escolar tem uma dimensão ética e de implicação existen-

cial que não deixa margem para qualquer forma de atropelo às virtudes do educador líder. 

Mesmo em qualquer outra instituição ou até organização, as virtudes de um líder farão dele 

educador, isto é, farão de um líder bom incentivo para a formação não só de bons liderados, 

mas também de liderados bons. E isto justifica-se ainda mais radicalmente pelo facto de qual-

quer profissional antes de o ser – ou mesmo para o ser melhor – é pessoa, estando necessari-

amente obrigado a ser melhor. Justifica-se, assim, o uso no subtítulo da leitura na forma ativa 

ou na forma passiva – que, embora com menos intensidade ou frequência do que acontece nos 

educandos mais novos, poderá ainda revestir-se da forma ativa de outro alguém educador so-

bre o próprio educador. Ou seja: a tarefa primeira do educador, mesmo sem funções de lide-

rança, é ser educado; mas o homem educado não pode deixar de querer bem aos outros e, por 

isso, não pode deixar de procurar a educação dos outros – de que ele também beneficia pela 

dimensão solidária da humanidade a que pertence e que ajuda a aperfeiçoar. 

 

7.4.1. Na encruzilhada, com Edgar Morin 

As crises acompanharam sempre o homem desde o Génesis ao Apocalipse, desde o ma-

chado de pedra lascada à bomba de neutrões, desde as hordas às sociedades secretas e desde o 

mito mais ‘absurdo’ até às novas teorias físicas. Mas também acompanharam ainda mais pro-

fundamente o homem na determinação existencial: o escravo grego pedagogo que deve ter 

ponderado entre passar a ensinar o filho do seu senhor ou matá-lo, vingando-se; Galileu, que 

deve ter sofrido por ser considerado não crente só porque queria a verdade do mundo que 
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Deus ‘tinha criado’; os mártires, as vítimas da inquisição, os que defendiam nova ordem polí-

tica, etc., que nem sempre teriam a certeza sobre a opção a tomar. 

Temos também de afirmar que os dilemas de hoje não são maiores do que muitos que a 

humanidade já viveu, sendo que alguns muito referidos hoje são ‘supérfluos’ em relação a 

outros não propalados: a preocupação com a qualidade de vida de hoje é ‘ridícula’ comparada 

com a luta pela sobrevivência de muitos povos de hoje e de quase toda a humanidade de há 

uns séculos ou milénios atrás. Poderemos mesmo dizer que os propalados e reais problemas 

de hoje se resolveriam quase todos com uma formação ética consistente. E a determinação dos 

contornos e da aceitação desta é que será a grande questão. Muitos povos passam fome e não 

têm assistência médica porque os governantes roubam ou deixam alguns amigos roubar; ou-

tros fazem a guerra porque os governos lhes fornecem armas; e outros matam porque o senti-

do da vida deixou de ser consistente num sistema económico-social em que o ter, como dizia 

Edgar Faure136, se sobrepôs ao ser. Sobre os relatórios como o deste autor e de muitos outros 

dos diversos comentários deles derivados podemos dizer que há uma ausência notória: a 

abordagem da formação ética – que seria talvez o maior contributo para a superação de muitas 

das problemáticas a que esses relatórios procuram dar resposta: igualdade de oportunidades, 

investimento dos governos, desenvolvimento sustentável, harmonia, solidariedade e cidadania 

universal, etc. No de Edgar Morin aparece, na verdade, o Capítulo VII intitulado «A ética do 

género humano», mas coloca como «missão antropológica do milénio» «desenvolver a ética 

da solidariedade» no quinto dos sete itens éticos propostos, sendo que o primeiro resumiria 

tudo: «trabalhar para a humanização da humanidade»; em terceiro lugar, aparece «realizar a 

unidade planetária na diversidade»; e em quarto lugar é colocado respeitar no outro ao mesmo 

tempo a diferença consigo e a identidade consigo» (Morin, 1999: 59). Sendo este “consigo” 

referente ao que deve respeitar, não há qualquer critério que obrigue esse alguém a distinguir 

o que deve ou não ser respeitado e a tomar em devida consideração a alteridade do outro – 

que, só por ser outro, isto é, pela sua dignidade constituída, merece respeito humano; mas que, 

por ser outro humano, não tem o direito de não se orientar para o bem que seja melhor para o 

conjunto da humanidade. De modo que a ética fica quase sempre deixada para segundo plano 

ou para a esfera privada das conceções e opções; e sobre as ideologias, atitudes ou comporta-

mentos maus não pode haver tolerância, se não quisermos pôr em risco a humanidade com 

                                                           
136 Não foi usado aqui o relatório da Comissão Internacional para o Desenvolvimento da Educação, promovido 

pela Unesco em 1971 e presidido por Edgar Faure porque se apresenta mais centrado em princípios ou 

orientações e porque a atualidade do usado é maior. O relatório foi publicado sob a direção de Edgar Faure 

pela Livraria Bertrand, com 2ª edição em 1977, mas também está disponível na net. O relatório Jacques Delors 

(1996) também aparece com uma dimensão muito teórica, apesar de algumas ideias-chave serem muito 

divulgadas, como os quatro pilares da educação, de que já falámos.  
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esperança de futuro. Por isso, também o nosso tema do capítulo não é ‘uma escola do futuro’, 

mas ‘com futuro’. 

Regressamos ao autor e focamo-nos em partes específicas dos outros seis capítulos, 

aproveitando os seus pontos de vista para o nosso propósito e comentando-os. 

Do primeiro capítulo, sobre a limitação do próprio pensamento, retiramos a ideia de 

alerta para a condicionante que são os paradigmas – ou constructos – de análise. Aplicando 

isso à educação, sabemos que hoje se apresentam em confronto a continuidade e a diferença 

137, os conteúdos culturais e a espontaneidade, a memória e a criatividade, a heteronomia e a 

liberdade. Ao mesmo tempo, ninguém nega que a liberdade seja o grande objetivo da educa-

ção. Mas definir os seus contornos ou mesmo a sua explicitação operativa é que não é fácil – 

nem, muito menos, consensual. Tentámos contribuir para essa definição, como se depreende 

do corpo do texto anterior, a partir das virtudes; e completaremos no ponto seguinte com a 

legitimidade da educação. Mas no imediato poderemos afirmar que o momento de sujeição ou 

de heteronomia em educação é composto pela aquisição de ‘competências’ funcionais, opera-

cionais e estruturais para gerar capacidades de realização e de invenção de formas mais hu-

manas de ser singular no meio social – com o alcance menor ou maior que este possa ter. 

Do segundo capítulo, sobre «os princípios de um conhecimento pertinente», interessa-

nos salientar que o domínio tecnológico atual não gera mais poder do que em séculos passa-

dos; e que o seu controlo tem mais a ver com a dimensão ético-moral do que com as ‘compe-

tências’ tecnológicas. Democratizado o acesso à tecnologia, só a que não está acessível a to-

dos é que pode causar ameaça de escravidão ou simplesmente fonte de discriminação e poder 

sectário138. Mas novos saberes e técnicas poderão constituir fonte de autoridade, se dispostas 

para benefício direto dos educandos e indireto da humanidade. Assim acontece nas ‘capacida-

des’ de liderança. Diz o autor que há uma cegueira face aos problemas globais porque «são 

desconhecidos os princípios maiores de um conhecimento pertinente» (Morin, 1999: 21). E os 

problemas da escola de hoje são pertinentes não especialmente por questões de ecologia, mas 

de sustentabilidade ética, isto é, de necessidade de um enquadramento ético de dignificação e 

não de aviltamento do homem existente e das suas potencialidades de perfectibilização.  

No terceiro capítulo – «ensinar a condição humana» – duas ideias ressaltam para o nos-

so tema. A primeira vem do próprio título: a condição humana vive-se e aprende-se; isto é: 

                                                           
137 Já referimos a constatação desta aparecer frequentemente como bondosa em si mesma e tomada como critério 

de bondade para aferir comportamentos, conteúdos ou mesmo finalidades educativas. Ora, se toda a melhoria é 

diferença estimável, nem toda a diferença é melhoria. E, eticamente, o que interessa é a melhoria. 
138 Não foi, por exemplo, a expansão de canteiros que trabalharam nas grandes obras góticas que causou servidão 

nesses mestres pedreiros, mas os segredos de construção das altas colunas de suporte reservados a um grupo 

restrito de ‘maçons’. 
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não é um conteúdo cultural operacionalizável em esquemas conceituais como a leitura e a 

escrita ou as operações algébricas ou os factos históricos. É antes um ‘ir-se fazendo e revelan-

do’, muitas vezes sem qualquer capacidade de compreensão e muitas outras contra a própria 

disposição do momento. É de notar que numa liderança de qualidade, onde a autoridade do 

líder esteja bem clara ou sedimentada, pode haver ‘imposições’ aos liderados que, só mais 

tardiamente, reconhecerão a bondade desse ‘autoritarismo’ – o que também acontece com a 

‘autoridade’ paterna. A segunda ideia deriva da seguinte afirmação do autor: «a hominização 

desenvolve um novo começo» (Morin, 1999:25). É evidente que em termos históricos não 

relatamos mais do que as manifestações mais aparatosas dos sucessos ou insucessos da huma-

nidade. O continuum da evolução não é percetível num curto espaço de tempo, que pode ser 

de milhares de anos na perspetiva da antropogénese. Mas em educação esta liberdade ou sim-

plificação de análise não se pode fazer: a educação tem de ser manifestada a cada momento, 

como se realiza a cada momento – o que quer dizer que em educação a condição humana de 

educandos e de educadores está sistematicamente em relação de interinfluência, sendo que o 

normal será que a condição de educador se responsabilize pela condição de educando. Por 

isso, em educação, o que possa derivar ou merecer atenção não são simples conjugação de 

‘partes’ do ser homem, mas o homem todo. E mais ainda: o desenvolvimento da condição 

humana exige e manifesta uma conceção e uma vivência éticas que, essas sim, precisam de 

ser objeto de informação, treino, correção e idealização. 

«Ensinar a identidade terrena» (Morin, 1999: 33) orienta-nos para o que os existencia-

listas designam como o homem situado. Mas isto não corresponde à possível sensação de 

desnorte que sai da frase com que o autor quase termina este relatório: «Nós não conhecemos 

o caminho traçado. “O caminho faz-se caminhando139”» (Morin, 1999: 64). Na verdade, o 

autor afirma mesmo que, apesar da «morte da modernidade» com o fim da crença num pro-

gresso incondicional (Morin, 1999: 38), há sinais de esperança e ele próprio manifesta a con-

vicção de que «a educação, que é simultaneamente transmissão do antigo e abertura do espíri-

to para acolher o novo, está no coração desta nova missão» [de uma nova criação no terceiro 

milénio] (Morin, 1999: 38). E depois o autor enumera seis sinais de esperança numa nova 

criação. Mas estas reflexões de Morin devem ser enquadradas na nossa perspetiva de trabalho. 

E, por isso, importará dizer que: a identidade humana tem uma dimensão espiritual – a que ele 

já se tinha referido – e que não se reduz à cultura do saber ou do conhecer, nem sequer ao 

                                                           
139 A frase é do poeta espanhol António Machado, e o autor identifica-o. Num breve comentário, teríamos de 

afirmar que o papel da educação, incluindo a escolar, é dar a conhecer um caminho seguido, apontar novos ho-

rizontes para ele e incentivar a procura de caminhos melhores de humanização. 
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domínio da arte e dos afetos: estende-se para a abertura ao infinito e a todas as fontes de sen-

tido. Por outro lado, a educação não tem como função última transmitir o passado e acolher o 

novo: tem de assimilar criticamente o passado e construir o novo. Se sobre o passado não po-

de fazer mais do que conhecê-lo e valorá-lo, quanto ao futuro pode selecionar o que deve ou 

não ser feito ou evitado, porque o futuro não é uma construção extra-humana. A educação tem 

de ser capaz de controlar axiologicamente o que o homem pode e quer ser no sentido do aper-

feiçoamento. As próprias lideranças não escolares não se medem pela eficácia da gestão do 

existente – mesmo que sejam conflitos –, mas pela eficiência que são capazes de revelar na 

criação de novos modelos de sucesso, clima e realização profissional. Parece, portanto, que 

estas observações servirão para enquadrar uma resposta às questões de incerteza levantadas 

pelo autor no capítulo quinto. Mas antes será necessário prestar uma atenção especial ao pon-

to 4.3.2. do relatório (Morin, 1999: 48) sobre a relação fins/meios. O pensamento do autor é 

claro: apesar de maus meios poderem resultar em fins bons e de bons meios não garantirem 

bons fins, o certo é que maus meios acabam por contaminar o que seriam bons fins e até 

transformarem-se em fins em si mesmos. E isto interessa-nos no caso das lideranças. Pode 

uma boa liderança não conseguir os resultados desejados, mesmo considerados muito bondo-

sos; mas uma má liderança em educação produz necessariamente maus resultados, mesmo 

que aparentemente nalguns liderados o efeito só se note a longo prazo – por não terem desen-

volvido outras capacidades de que seriam capazes, se não tivessem de reagir por contraposi-

ção e antes por incentivo. Pior ainda será transformar as lideranças – como as metodologias – 

em finalidade. E a história da educação está repleta de exemplos em que a ‘novidade’ introdu-

zida não passou de métodos ou formas de relacionamento diferentes. Se a escola de hoje dis-

pensar a qualidade dos conteúdos de ensino e a excelência do valor da educação, não estará 

necessariamente a garantir o sucesso educativo de hoje e a preparação ético-antropológica 

para o amanhã. 

Finalmente, o capítulo sexto, que poderia ser o último na opção do autor, desenvolve-se 

com o título «ensinar a compreensão» (Morin, 1999: 51). E daqui saem algumas ideias mere-

cedoras de aplicação ao nosso tema. A primeira é um alerta para a necessidade de «pensar 

bem» ou ter em consideração todas as vertentes de uma problemática, e de fazer uma intros-

peção ou auto-exame. A segunda ideia expressa o que pode ser uma crítica ao pós-

modernismo: somos sensíveis à desgraça alheia distante ou simbolizada artisticamente, mas 

repelimos ou ignoramos o ‘vagabundo’ perto de nós. A terceira, bem mais profunda nas suas 
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implicações, refere-se à tolerância140. E vale a pena citar o autor (1999: 56): «a verdadeira 

tolerância não é indiferença às ideias ou ceticismos generalizados. Ela supõe uma convicção, 

uma fé, uma escolha ética e ao mesmo tempo a aceitação que sejam expressas ideias, convic-

ções, escolhas contrárias às nossas».  

Teríamos de acrescentar que, mais do que esse suportar da diferença de opinião e con-

vicção, a tolerância tem uma dimensão ativa com duas implicações: a primeira é o meu direito 

de expressar nas mesmas condições a discordância; e a segunda é a dificuldade de determinar 

até que ponto a tolerância pode ser ‘tolerada’. E o princípio teórico – são toleradas duas ideias 

ou atitudes de valor positivo equivalente – não é difícil de aceitar; mas determinar essa equi-

valência é que causa conflito e produz a intolerância. Admitir equivalência entre duas religi-

ões que dão sentido a esta vida e promovem o bem-estar da humanidade é tolerância; tolerar 

uma religião que promove a escravatura e o assassinato não será fácil de considerar atitude 

‘tolerante’. Há mesmo atitudes de omissão que são crimes contra a humanidade e cuja tole-

rância terá de ser reduzida ou mesmo eliminada141. 

A citação do autor traduz claramente a diferença entre tolerância e indiferença. Deixe-

mos a vertente ético-antropológica das duas atitudes – com a segunda a negar a própria ética e 

a dimensão relacional do homem – e façamos uma transposição para a educação. E, então, 

poderemos ver que não cuidar da qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos ou não cui-

dar do aperfeiçoamento humano dos liderados não é tolerância, é indiferença. E no caso das 

lideranças autoritárias ou permissivas essa indiferença manifesta-se só de forma aparentemen-

te contraditória. Isto é: o líder autoritário não respeita o contributo positivo que o liderado 

possa dar; e o líder permissivo nem sequer distingue o que vale ou não vale a pena ser perse-

guido pelos liderados – quando não parte do princípio de que não serão capazes de qualquer 

melhoria ou aperfeiçoamento! 

Em resumo: deste autor e da nossa reflexão sobre a obra em análise retiramos como 

qualidades indispensáveis aos líderes escolares, isto é, como responsabilidades educativas 

                                                           
140 Morin (1999: 56) apresenta quatro níveis de tolerância – que não vamos comentar um por um, mas só identi-

ficar: «o primeiro, expresso por Voltaire, obriga-nos a respeitar um enunciado que nos parece ignóbil»; «o 

segundo nível é inseparável da opção democrática: o específico da democracia é alimentar-se de opiniões 

diversas e antagónicas»; «o terceiro obedece à conceção de Niels Bohr, para quem o contrário de uma ideia 

profunda é outra ideia profunda»; «o quarto nível deriva da consciência dos controlos humanos pelos mitos, 

ideologias, ideias ou deuses, assim como da consciência dos derivados que elevam os indivíduos para bem 

mais longe e para além do que seriam capazes de ir. A tolerância vale para as ideias, não para os insultos, 

agressões ou danos físicos». 
141 O controlo genético das sementes por uma entidade privada única, sem controlo efetivo, pode ter como 

consequência muito rápida o fim da humanidade, se uma simples praga não tiver tratamento imediato. Permitir 

aos governos este descontrolo será tudo menos tolerância. E quase o mesmo se passará com o controlo privado 

das reservas de água. 
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formais: a preocupação por uma atitude ética situada e aberta ao infinito de sentido; a promo-

ção de todas as capacidades e potencialidades dos liderados; o uso de meios bons para a per-

seguição de fins bons; a disponibilidade e compromisso na construção de melhores fontes de 

sentido; e o refinamento no sentido ético da tarefa educativa e da educação, e dos juízos de 

valor condizentes. 

7.4.2. Pressupostos éticos da legitimidade educativa 

Será evidente que a enunciação das virtudes a exigir a um educador ou, mais especifi-

camente, a um líder educativo escolar, sofrem influência do ideal educativo formulado, como 

este já sofreu do paradigma antropológico concebido e concretizado.  

Nos quatro binómios paradigmáticos da educação anteriormente referidos torna-se claro 

que uma perspetiva de continuidade, conteúdos, memória e sujeição expressa um paradigma 

pessimista do homem; e que, ao contrário, uma perspetiva de diferença, criatividade, liberda-

de e espontaneidade traduz a visão otimista sobre o homem e a capacidade ‘natural’ para se 

educar. 

No caso dos fundamentos da legitimidade, o que nos interessará é realçar o que neles 

existe de dimensão ética geral e de atitude moral em particular. Maia (2011: 204-206) resume 

a três os fundamentos da legitimidade da educação. Aparentemente, a legitimidade formal ou 

administrativa e a funcional não parecem estar nada relacionadas com a dimensão ética. Mas, 

se nos situarmos especificamente no tema das lideranças escolares, os contornos já se têm de 

situar nesse âmbito. Vejamos: se o processo administrativo de eleição ou nomeação de um 

docente para um ‘cargo’ não obedecer a uma transparência que não levante suspeitas sobre os 

objetivos a atingir ou as influências de controlo indevido, grande parte da autoridade desses 

líderes estará afetada. E se, pior ainda, o processo apresentar ilegitimidade, mesmo que for-

malmente seja legal, então a autoridade do líder estará profundamente diminuída ou mesmo 

minada. Num nível superior de implicações, entre estas duas legitimidades, está a funcional. 

Conjugada ou não com a legitimidade anterior, a preparação de alguém para exercer uma fun-

ção administrativa, pedagógica ou didática tem de corresponder aos objetivos mais ou menos 

consensualizados e já a uma certa superação desses mesmos objetivos com melhoria do saber, 

da relação e do ensino. A falta de preparação ou o não compromisso evidente com a melhoria 

no exercício das tarefas próprias da instância de liderança manifesta uma desqualificação da 

legitimidade ética não só pela falta de preparação prévia, mas também pelo desinteresse no 

aperfeiçoamento. Quanto à legitimidade ôntico-ética, que o autor referido utilizou de Alte da 

Veiga, a exigência colocada está ainda num patamar muito superior. Na verdade, o que legi-
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tima mais essencialmente o ato educador é a posse de qualidades estimáveis que possam ser-

vir para o desenvolvimento da pessoa educanda. Ora, aqui o que se exige ao educador é de 

grau muito maior: exige-se que se aperfeiçoe com tudo o que possa ajudar os educandos a 

desenvolverem-se e que queira bem a esses educandos, fazendo-os disponíveis e desejosos de 

trabalharem para a aquisição também dessas qualidades estimáveis que os caracterizarão co-

mo pessoas. 

Parece claro, portanto, que a liderança assentará nesse esforço percecionado de bondade 

perseguida pelo líder e desejado por ele para os outros. Em resumo: nesta perspetiva, o líder 

escolar deve resultar e manifestar lisura de procedimentos, evidenciar preparação e vontade de 

a colocar ao serviço dos liderados – quer eles já desejem a melhoria, quer esta disposição te-

nha de ser desencadeada pelo líder – e cultivar o esforço de aperfeiçoamento, querendo-o ao 

mesmo tempo como bem para os liderados. 

7.4.3. A virtude: viver hoje o ideal 

Por qualquer motivo que não conseguiu ser descoberto na análise dos inquéritos, o pa-

râmetro ‘ser boa pessoa’ não reuniu a opinião da grande maioria dos inquiridos. Reuniu quase 

a minoria. Uma razão plausível será a ambiguidade com que a expressão é usada – o que não 

foi detetado na aferição do inquérito. E, nesse caso, será evidente que não chega para ser líder 

escolar alguém que apresente falhas administrativas e pedagógicas mas que seja considerado 

‘bonzinho’ só por não tomar a iniciativa de prejudicar alguém. Então, o inquérito revelará que 

a inibição de atos maus tem avaliação inferior à prática de atos bons – mesmo que alguns des-

tes parâmetros de bondade impliquem limitações ao líder: ser honesto, por exemplo, refreia o 

líder não lhe permitindo usar qualquer meio para atingir qualquer fim. 

Fixemo-nos, então, em duas fontes de apresentação de virtudes para caracterizar mais 

objetivamente as exigências colocadas a um líder escolar. Primeiro, a partir do inquérito. E o 

que ele nos diz é que, em quase 100% das diversas perspetivas e relações feitas, a integridade, 

a honestidade e a confiabilidade ocupam os três primeiros lugares; e a vertente sinceridade 

também não é deixada para último, situando-se quase sempre pelo menos entre o sexto e o 

sétimo lugar. A explicação de algumas diferenças já foi ensaiada e para aqui não se apresenta 

como demasiado significativa. Mas o tema das virtudes do líder é muito amplo e abordado. E 

se olharmos para o ponto 5.4., encontramos diversas exigências que se colocam a um líder 

escolar e que se podem agrupar em virtudes essencialmente funcionais e éticas. O bom senso 

e o espírito metódico (Portaria 970/80, de 12.11), a capacidade de comunicação (Marques, 

2002: 27), a capacidade judicativa (Glanz, 2003: 79-117), diligência (Girardi, citado por Sil-
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vaa, 2011: 20), a agudeza de espírito (Chauí, 2001: 448), a laboriosidade (Isaacs, 469-474), o 

ser competente (Kouzes e Posner, 2009: 51), comunicação eficaz (Hooper e Potter, 2010: 75 e 

Lopes de Sá, 2001: 175), desenvolver e partilhar conhecimentos (Fullan, 2003: 133), etc., são 

virtudes mais formais. Todo o resto da listagem se pode situar, de modo mais ou menos con-

vencional e explícito, no âmbito das virtudes que, pelo conceito mesmo, têm uma vertente 

mais ético-moral. 

Quando o tema das virtudes foi anteriormente abordado, já foi tomado o conceito como 

implicando uma prática onde o valor geral era adaptado em comportamento a uma situação 

específica. A virtude expressaria no concreto de uma ação o a priori de um valor. Mas a in-

versa também nos interessa de modo especial em educação. Isto é: antes das ações concretas, 

o educando interioriza o hábito ou virtude que irá utilizar noutras situações análogas para pro-

ceder, mesmo sem grande ponderação, de forma bondosa – e até sem demasiado ‘esforço’ 

devido ao ‘hábito’ que já desenvolveu. O mesmo processo se manifesta não só na determina-

ção a priori de novas virtudes – ou de uma exigência maior sobre a mesma – e na concretiza-

ção dessa nova exigência; e, por outro lado, uma exigência prática de maior virtude tenderá a 

fazer interiorizar a necessidade da mesma dimensão superior de atuação ético-moral. Embora 

num âmbito de estudo totalmente diferente, Beauchamp (1990: 150-151) considera a obediên-

cia, numa perspetiva de atenção às necessidades do ‘próximo’ – superior à virtude. E a justifi-

cação é a seguinte: na obediência, eu estou aberto ao imprevisto, ao outro primordial, sem 

motivação explícita ou dirigida a alguém; na virtude, eu já sei que devo ou não fazer isto ou 

aquilo, e sei que devo fazer de certa forma. Ora, o que parece ser mais válido na virtude e que 

levou a recuperar o tema para o campo da educação foi exatamente essa adaptabilidade a no-

vas situações, mantendo-se a dimensão ético-moral essencial. A coragem para enfrentar o 

chefe do qual depende o nosso emprego é diferente da do soldado medieval ou moderno, que 

podia morrer logo no primeiro embate. Mas a dignidade humana142 revelada nos dois casos 

não difere. Se a temperança medieval ajudava a suportar as privações impostas pelas condi-

ções climatéricas ou avareza dos senhores, a de hoje pode ajudar na solidariedade ou sim-

plesmente no cuidado com a própria saúde – que é um benefício para os outros ao deixar es-

ses cuidados de saúde disponíveis para quem precise mesmo deles. A persistência com que se 

lutava pela vida há uns séculos ou só décadas atrás não diferirá muito da que tem de revelar 

hoje o professor para conseguir alguns ‘resultados’ de muitos dos seus alunos. Numa escola 

que não produz uma mobilidade social como o possibilitava há umas décadas, a tenacidade 

                                                           
142 Considera-se aqui o conceito de ‘guerra justa’ e não pelo mero saque, vontade de poder ou mesmo vingança 

pessoal. 
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dos alunos e dos professores não deixou de ter atualidade. Se era a mesma dos primeiros cris-

tãos, dos evangelizadores, dos descobridores ou afins, não é, certamente concretizada nos 

mesmos moldes, embora requeira a mesma atitude humana. 

Não haverá, portanto, uma lista exaustiva nem unânime de virtudes para ‘cartilha’ do lí-

der escolar. Mas desde o saber e o saber comunicar; entre o ser organizado e o saber orientar; 

os sinais de bondade e de querer bem; os critérios de lisura e de justiça ou de idoneidade e 

retidão; e o ser e o aperfeiçoar-se até às mais elementares atitudes de civismo e cortesia há um 

sem número de disposições de proceder interiorizadas que orientam o autor da ação moral e 

despertam vontade de aperfeiçoamento nos outros. E isso é o papel da virtude. Não é uma 

ação neutra e válida no vazio: é um comportamento que beneficia o autor e o observador que 

quer ser educado. De certo modo, a virtude realiza as três grandes perspetivas sob que se deve 

encarar a educação: o objetivo, o método e a finalidade: o homem tem de apresentar-se virtu-

oso em cada situação, a virtude praticada atualiza e desenvolve o homem e a finalidade da 

educação é realizar o bem – que, objetivamente, se expressa na virtude. 
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 Conclusão 

Uma conclusão deveria ser um enunciado que traduzisse de forma linear o resultado de 

um trabalho de pesquisa para comprovar uma intuição ou de premissas logicamente encadea-

das que desembocassem numa assertividade axiomática. 

Ao chegar a um termo possível este trabalho, esse tipo de conclusão não é formulável 

de modo perentório porque a pesquisa não teve contornos de tratamento experimental unívoco 

nem a intuição inicial pôde ser delimitada com todos os possíveis contornos que levassem a 

uma resposta tão universalizada como a que resulta de uma dedução puramente lógica ou de 

uma indução de base experimental. 

De qualquer modo, a frustração também não é tão profunda como poderia deduzir-se 

destas palavras iniciais. Ao nível pessoal e emocional, é evidente a satisfação por um trabalho 

realizado que, embora aberto a novos alcances, permitiu adquirir instrumentos para o seu de-

senvolvimento. E ao nível académico é possível afirmar que a ‘tese’ inicial pôde em grande 

parte ser confirmada. Na verdade, toda a revisão bibliográfica realizada aponta para a necessi-

dade e convicção expressa de que a dimensão ética das lideranças escolares é o principal e 

constante fator de influência no ambiente escolar, no processo educativo e na realização pro-

fissional dos professores. Por outro lado, o inquérito veio a confirmar inequivocamente essa 

mesma intuição inicial. A dimensão ética das lideranças escolares será, portanto, uma variável 

independente no contexto do ensino, da educação escolar e da realização do que, segundo 

Day, são os elementos essenciais do processo educativo escolar: os professores. 

Outra questão será a da coerência entre o escrito pelos diversos autores e o respondido 

pelos inquiridos em relação à prática efetiva do dia a dia da escola. 

Tornada demasiado complexa em processos e finalidades e aberta demasiado à influên-

cia externa, a escola perdeu grande parte da eficácia que a tornava desejável – com o risco de 

ser seletiva – e deixou de ser transformadora do meio com a iniciativa primordial de espalhar 

e renovar o saber e até os valores. Foi devido a essa complexidade e à necessidade de repensar 

o papel educativo da escola – ou mesmo o seu papel instrutivo – que este trabalho teve de 

situar a questão essencial em diversos contextos teóricos de modo a acentuar a necessidade de 

uma consciencialização radical de diversos temas inerentes à função da escola ou mesmo da 

perspetivação ética da pessoa. 

A dimensão axiológica, especialmente ética, da escola não é, portanto, uma entre muitas 

outras. E a perda de referenciais dos educadores não tem a mesma repercussão quase inócua 
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como a adesão a uma moda ou a um ídolo do desporto ou da música: a perda de referenciais 

éticos na educação, por parte do educador, repercute-se longa e profundamente no sentido da 

escola e da própria vida em sociedade. Mas, na realidade, até quanto à determinação de mode-

los educativos parece não haver imunidade às modas. E daí que a confusão entre democratiza-

ção do ensino e educação escolar e falta de autoridade e liderança tenha causado demasiadas 

‘discordâncias’ entre educadores, cuja repercussão é necessariamente a desorientação dos 

mesmos e dos educandos. 

Enunciando claramente o papel dos professores no contexto educativo escolar, temos de 

discordar de análises em que o saber que a escola deve transmitir e promover, bem como os 

valores, sejam fruto de uma espécie de espontaneidade que, naturalmente, desabrocharia em 

cada educando. Se, como também é evidente, o processo educativo tem de ser interiorizado e, 

por isso, o educando tem de ser parte ativa no desenvolvimento do mesmo, a aprendizagem de 

saberes e técnicas, de atitudes e valores, não pode ser descurada. Por outro lado, ainda, o 

grande motor do processo de desenvolvimento do aluno/educando como pessoa depende mui-

to mais da relação pedagógica e pessoal do que dos métodos ou até conteúdos seguidos e mi-

nistrados. 

Desta constatação deriva o peso da componente ética da figura dos líderes escolares, 

nomeadamente dos professores – mas também dos que exercem outros papeis. Se há interação 

humana em que a dimensão ética seja determinante, ela será a relação pedagógica. O grau de 

otimismo que se possa ter sobre a capacidade dos educandos para se autonomizarem não dis-

pensa de forma alguma a dimensão ética de bondade – e outras virtudes – que legitimam a 

função educativa. Se a todos está subjacente o dever de serem educados, como condição de 

serem pessoas, muito mais esse dever pesa sobre os educadores ‘profissionais’. E a responsa-

bilidade advinda desse dever implica que o educador se desenvolva exemplarmente. 

É evidente que poderíamos perguntar por que se identifica a dimensão ética e o ser pes-

soa – isto apesar de não haver uma ‘tabela’ que possa servir de guia universal de atitudes e 

valores. A resposta teórica é simples: a pessoa é um projeto de liberdade ou de aperfeiçoa-

mento. Sendo capaz de se aperfeiçoar – condição para ser educada –, ela não o é de início, no 

todo e em definitivo. E daí que a educação seja indispensável para o tornar-se pessoa. E, co-

mo dizia Fullat, ser educado não é uma opção, se não queremos abdicar de ser homens: é a 

condição de o sermos. E é neste pressuposto que assenta a verdadeira avaliação que deve ser 

feita sobre a função docente e, de modo mais especial sobre a liderança escolar. Na verdade, 

uma liderança autoritária até poderá ter justificação e dever mesmo ser usada, se o benefício 

dos liderados derivar desse tipo ou estilo de liderança. Se bem que os meios maus não possam 
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ser legitimados pelos fins e habitualmente não produzam fins bons, o certo é que o respeito 

pela pessoa educanda ou liderada implica a sua abertura à diferença ou mudança construtiva. 

E para tal pode ser necessário não só propor alguns valores e atitudes, mas também impô-los 

para que, experienciados, a orientação dos educandos inclua novas possibilidades e sejam 

despertadas novas potencialidades. As exigências deontológicas que se colocam aos educado-

res/professores situam-se num patamar muito mais elevado do que o exigido a outras ‘profis-

sões’. Para além da especificidade técnico-científica exigida em todas, ao professor coloca-se 

a necessidade de responder ao feed-back muito subjetivo e pouco ou nada previsível que a 

educação anterior ou a de momento estão a originar. Por outro lado, a exigência de exempla-

ridade impõe-se num grau de responsabilidade e responsabilização que, se ajuda o educador a 

sentir-se ‘realizado’ subjetivamente, não deixa de o atormentar com a validade das suas op-

ções e a necessidade das suas ‘imposições’ aos educandos. Mais ainda: dentro de si e sob a 

pressão do contexto sociocultural, o educador experimenta todos os dias a angústia da incerte-

za sobre a eficácia da sua função, de tal modo que, mesmo fazendo tudo o que pode estar ao 

seu alcance para ser bom educador, não tem a certeza de que atingirá os resultados que ele, a 

sociedade e até o educando esperariam. Em todos os níveis de liderança os dilemas serão 

idênticos. Mas também temos de considerar animadora a constatação – por modo de revisão 

bibliográfica e empírica - de que uma atuação ‘ética’ é reconhecida e legitima a tarefa exerci-

da. Como parte da nossa ‘satisfação’ moral deriva da ‘aprovação’ dos outros, uma orientação 

eticamente valorada permite ao educador ou a qualquer outro líder escolar ter incentivo para 

continuar a sua ação nesse sentido – passando essa positividade para a sua realização pessoal 

e não só profissional. 

Será por más conceções de respeito, autonomia, liberdade, etc., que vemos na legislação 

portuguesa sobre os líderes de educação escolar uma ausência quase total da vertente ética 

não só dos professores, mas também dos que exercem ‘cargos’ administrativos ou pedagógi-

cos nas escolas. Na verdade, o aumento do ‘poder’ com que os diretores têm vindo a ser in-

vestidos no exercício das suas funções não tem correspondido a um rigoroso critério de res-

ponsabilização ética. E como a sua eleição não depende dos ‘pares’ – que teriam mais capaci-

dade de avaliação e maior consciência das consequências que um diretor eticamente censurá-

vel –, então a primeira repercussão que a falta de liderança causa é a desmotivação dos pro-

fessores e o mau ‘clima escolar’. 

Reconhecendo, como dissemos, que o contexto sociocultural se repercute na escola, 

embora talvez em demasia quanto ao que seria desejável, teremos de encontrar no aperfeiço-

amento ético dos líderes escolares e no aumento da qualidade ético-pedagógica da escola o 
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antídoto para a crise da educação e a subjacente crise de valores. Esse aumento de qualidade 

estende-se à formação da singularidade pessoal de cada educador ou líder escolar, mas tem 

também marcas históricas do que ao longo dos tempos foi sendo considerado como as grandes 

metas a alcançar pela escola e pela educação. 

Paradoxalmente, pelo menos na aparência, as qualidades exigidas a um bom educador 

ou a um bom líder mantêm-se historicamente válidas. No nosso trabalho reproduzimos uma 

quantidade significativa de propostas ou sínteses dessas virtudes – as quais, no fundo, são 

constitutivas da realização humana – que, apesar de acentuarem mais uma dimensão ou outra, 

conforme as épocas ou culturas, são aplicáveis na atuação concreta com vista ao desenvolvi-

mento humano no singular e no coletivo. 

Se a todo o homem se impõe a necessidade de arquétipos e valores de relacionamento, 

aos líderes escolares essa exigência ainda se coloca em maior grau. Assim, desenvolvemos no 

Capítulo V a questão da especificidade da liderança no plano educativo escolar e salientámos 

o que podem ser as ‘virtudes’ específicas de um líder a esse nível. 

Correspondendo às expectativas, o Capítulo VI veio confirmar o valor dessas propostas 

de ‘virtudes’; e, para além dos aspetos mais específicos do ‘profissionalismo’ docente, apare-

cem destacados os itens éticos de integridade, honestidade, confiabilidade e sinceridade. O 

valor relativo de um inquérito para um trabalho destes e para qualquer estudo no âmbito de 

teoria da educação ou mesmo da deontologia profissional docente não invalida esse elemento 

de convicção claramente expressa pelos inquiridos, muito representativos da população-alvo. 

E atrevemo-nos, como sugerimos no corpo do texto, a dizer que essa amostra pode ser consi-

derada representativa de uma população mais ampla. Dos diversos estudos similares a que 

indiretamente tivemos acesso por revisão bibliográfica sobressai uma grande semelhança com 

estes resultados obtidos no nosso estudo empírico. Mas mesmo os autores que não usaram 

procedimentos empíricos e só se socorreram de referenciais antropológicos, sociológicos, 

psicológicos e ético-morais acabaram por apresentar tabelas de virtudes e qualidades do ser 

pessoa, do ser professor ou do ser líder escolar que se podem considerar genericamente idên-

ticas – apesar, como também já o referimos, de os termos ou algumas preocupações notórias 

não coincidirem e reduzirem o âmbito das ‘exigências’ éticas apresentadas. 

Em termos de especificação dos resultados do inquérito e da sua interpretação não nos 

referimos aqui: o texto é suficientemente pormenorizado nesse âmbito. Mas não deixará de 

ser motivo de reflexão futura algum ‘desfasamento’ entre a opinião dos que são considerados 

os líderes mais importantes da escola – os professores – e os líderes gestores ou diretores. E 

não formulamos sobre as opiniões de uns ou de outros qualquer juízo de valor que pusesse em 
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causa a ‘sinceridade’ das respostas porque, a fazê-lo, todo o inquérito poderia ser afetado por 

suspeita de respostas intencionalmente desvirtuadas. Ora, como afirmámos sobre o mesmo 

inquérito, algumas das questões colocadas destinavam-se a confirmar a coerência interna das 

mesmas respostas. Sucedeu, de facto, que em dois ou três casos a lógica das respostas não se 

conseguiu encontrar; mas nesses casos não estava em causa a falta de coerência de umas res-

postas com outras, mas possíveis confusões de conceitos – que na aferição não se verificaram. 

Embora o nosso objetivo fosse o que de facto se confirmou, isto é, que existem valores ou 

‘virtudes’ cuja presença é exigida ao professor e aos outros líderes escolares, existem na aná-

lise dos resultados do inquérito alguns pormenores de relacionamento de variáveis que permi-

tem reconhecer que o fator tempo de serviço, tempo de serviço no agrupamento ou escola e 

até a idade, fazem com que se apresentem pequenas diferenças de hierarquia nos itens do per-

fil ético dos líderes, mas que o essencial da significativa Tabela 41 se mantém. 

Esta posição de concordância sobre determinadas ‘virtudes’, pelo menos no campo teó-

rico, permite-nos um certo otimismo sobre o que poderá vir a ser feito para recuperar a função 

instrutiva e educativa da escola – pelo menos naquilo que dela dependa diretamente. Na ver-

dade, se existem muitas condições e condicionantes para uma desmotivação docente, também 

existe a profunda consciência da importância do papel da escola e da função do professor: a 

grande maioria dos inquiridos não trocaria de ‘profissão’, se tivesse mais condições para a 

exercer convenientemente. 

A determinação dos valores de uma educação escolar não pode ser separada da recupe-

ração e atualização dos valores por que uma sociedade se deve reger. Na realidade, o ambien-

te pós moderno não facilita a assunção da responsabilidade pessoal por qualquer atividade que 

não seja seguida imediatamente de consequências agradáveis. E daí que a reflexão profunda 

sobre o que sejam as componentes de caracterização de uma ação eticamente boa tenha de 

merecer a mais ampla e profunda atenção. É nesse sentido que frequentemente este trabalho 

se refere à perfectibilidade e ao dever de ser educado como condição de ser educador. No con-

texto antropológico e ontogénico do ser humano, a sua história, o seu compromisso presente e 

a elaboração de um ideal humano válido marcarão necessariamente o processo educativo. 

De todas as exigências colocadas à escola e aos educadores, o de ser pessoa ou de de-

senvolver a humanização será o aglutinador. É essa exigência que se coloca a cada professor 

como líder escolar mais próximo e determinante da formação do aluno; mas também se colo-

ca aos líderes de topo em relação às lideranças intermédias ou de base. E a todos, incluindo os 

educandos, se exige um leque de virtudes que atualizam num tempo concreto um ideal e per-
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seguem um maior. A dimensão ética da escola e dos seus agentes será, portanto, a resposta 

para a sua crise atual e a condição para a sua própria sobrevivência no futuro. 

Para recompensar uma certa ‘frustração’ que se sente ao não se poder apresentar uma 

‘tabela universal’ de virtudes, fica a convicção de que o trabalho terá repercussões no meio 

em que decorreu a parte empírica: as solicitações para a divulgação dos resultados têm sido 

muito significativas. O desejo é que a repercussão se estenda também ao nível axiológico das 

lideranças, para o sucesso das aprendizagens, o bom clima escolar e a realização profissional 

dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        301 
 

 

Referências 

1. Consultadas e citadas 

1.1. Suporte físico 

Abreu, Mariclaudia A. e Júnior, Carlos H. (2010), «Reflexão histórica sobre a importância da educação no pen-

samento de Aristóteles», Publicações UEPG, vol. 18, nº 1, 67-75. 

ADDEL (association des directeurs et des directrices d’établissemente de Laurentines (2002), Code d’éthique e 

de déontologie. Canada. 

Alarcão, Isabel (1996), Formação reflexiva de professoras: estratégias de supervisão, Porto: Porto Editora. 

Alarcão, Isabel (2003), Escola reflexiva e supervisão: uma escola em desenvolvimento e aprendizagem, 

Porto: Porto Editora. 

Alarcão, Isabel e Tavares, José (2003), Supervisão da prática pedagógica: uma perspetiva de desenvolvimento e 

aprendizagem, Coimbra: Livraria Almedina. 

Albarello, Luc et al. (2005), Práticas e métodos de investigação em ciências sociais, Lisboa: Gradiva. 

Almeida, Fernando N. (1995), Psicologia para gestores: comportamentos de sucesso nas organizações, 

Lisboa: McGraw-Hill de Portugal. 

Almiburu, Mª García (2003), Claves de la filosofia de la educación, Bracelona: Dykinson. 

Alte da Veiga, Manuel M. (1988), Filosofia da educação e aporias da religião: a problemática do ensino religi-

oso, Lisboa: INIC. 

Alte da Veiga, Manuel M. (2003), A obediência como matriz da autoridade, Coimbra: edição do autor. 

Alves, José M. (2003). Organização, gestão e projecto educativo das escolas, Porto: Editores Asa. 

Alvira, Rafael (1998), La razón de ser hombre: ensaio acerca de da justificación del ser hombre, Madrid: Rialp. 

Amaral, Maria J. et al. (1996), «O papel do supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo: estratégias de 

supervisão». In Alarcão, Isabel (org.), Formação reflexiva de professores: estratégias de supervisão, Por-

to: Porto Editora, 89-122. 

Araújo, José C. S. (2002), Ética e profissão docente no século XVI, Pelotas, vol. 6, nº 12, 39-65. 

Avolio, Bruce J. (1999), Full leardership development, California: Sage Publications. 

Avolio, Bruce J. e Bass, Bernard M. (2004). MLQ Multifator Leadership Questionnaire. Redwood City: Mind 

Garden. 

Azevedo, Joaquim (2011), Liberdade e política pública de educação: ensaio sobre um novo compromisso social 

pela educação, Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

Azevedo, Mª da Conceição F. G. e Medeiros, Manuel (2009), «Na cidade educativa, quem é o meu próximo?». 

In Pereira, Paula C. (org.), A filosofia e a cidade, Porto: Campo das Letras, 71-95. 

Bardin, Laurence (1997), Análise de conteúdo, Lisboa: Edições 70. 

Barracho, Carlos e Martins, Cláudia M. (2010), Liderança e género, Lisboa: Edições Sílabo, Lda. 

Barros de Oliveira, José H. (2007). Psicologia da educação. 2.º Volume Ensino – Professor. Legis Editora 

Barroso, João (1999), «A escola entre o local e o global: perspectivas para o século XXI – o caso de Portu-

gal». In Barroso, João (org.), A escola entre o local e o global: perspectivas entre o local e o global – 

perspectivas para o século XXI. Lisboa: Educa. 

Barroso, João (2003), «Factores organizacionais da exclusão escolar: a inclusão exclusiva». In D. Rodrigues 

(org.), Perspectivas sobre a inclusão: da educação à sociedade Porto: Porto Editora, 25-36. 

Barroso, João (2005), Políticas educativas e organização escolar, Lisboa: Universidade Aberta. 

Bass, Bernard M. (1999), «Two decades of research and development in transformational leadership», European 

journal of work and organizational psychology, Vol. 8, 9-32. 

Bastin, Georges (1976), A hecatombe escolar, Lisboa: Livros Horizonte. 

Batanaz Palomares, Luís. (2003), Organización escolar: bases científicas para el desarrolho de las intitucio-

nes educativas, Córdoba: Universidad de Córdoba. 

Beauchamp, Paul (1990), L’un et l’autre testament (vol. II), Paris: Seuil. 

Bell, Judith (2004), Como realizar um projecto de investigação, Lisboa: Gradiva. 

Bilhim, João A. F. (2008), Teoria organizacional: estruturas e pessoas, Lisboa: Universidade técnica de Lis-

boa:– Instituto superior de ciências sociais e políticas. 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        302 
 

Boavida, João (2000), «Norma e liberdade: para uma compreensão dos seus pressupostos educativos», Revista 

portuguesa de pedagogia, ano XXXIV, nº 1-3, 673-729. 

Boavida, João (2008), O dever de educar como condição de liberdade (conferência proferida pelo autor na Uni-

versidade Complutense de Madrid no âmbito do VI Congresso Internacional de Filosofia da Educação, 

realizado em junho de 2008143.  

Boavida, João (2009), «Crise na educação: fundamentos e desafios». In Reis, Carlos et al. (coord.), Escola: 

problemas e desafios, Guarda: Centro de estudos ibéricos, 129-146. 

Boavida, João e Amado, João (2006), Ciências da educação: epistemologia, identidade e perspetivas, Coimbra: 

Imprensa da Universidade de Coimbra. 

Boavida, João e Sanches, Mª Dores F. (1997), «Velozes sem rumo e poderosos sem causa?: pós-modernidade e 

educação», Revista portuguesa de pedagogia, ano XXXI, nº 1-3, 59-87. 

Boavida, João e Sanches, Mª Dores F. (2001), «Educación, ética y posmodernidad», Educación XXI, vol. 4, 167-

187. 

Boff, Leonardo (2003), Ética e moral: a busca dos fundamentos, Petrópolis: Editorial Vozes. 

Bogdan, Robert e Biklen, Sari (1994), Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos 

métodos, Porto: Porto Editora. 

Bolívar, António (2003), Como melhorar as escolas: estratégias e dinâmicas de melhoria das práticas educati-

vas, Porto: Edições ASA. 

Bolívar, António (2012), Melhorar os processos e os resultados educativos: o que nos ensina a investigação, 

Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

Capitán Diáz, Alfonso (1984 e 1986), História del pensamento pedagógico en Europa (vol. 1 e 2, respetivamen-

te), Madrid: Dykinson. 

Carapeto, Carlos e Fonseca, Fátima (2006), Administração pública: modernização, qualidade e inovação, Lis-

boa: Edições Sílabo. 

Cardoso, Luís (1998), Gestão estratégica das organizações: ao encontro do 3º milé-nio, Lisboa/São Paulo: 

Editorial Verbo. 

Carmo, Hermano e Ferreira, Manuela M. (1998), Metodologia da investigação:  g uia para auto-

aprendizagem, Lisboa: Universidade Aberta. 

Carneiro, Roberto (1997), «Educação para a cidadania e cidades educativas», Brotéria: cultura e informação, 

vol. 144, nº 4, 391-413. 

Carvalho, Adalberto D. (1998), A educação como projeto antropológico, Porto: Afrontamento. 

Carvalho, Adalberto D. (2001), A filosofia da educação: perspetivas e perplexidades, In Carvalho, Adalberto 

(org.), Filosofia da educação: temas e problemas, Porto: Ed. Afrontamento, 11-35. 

Carvalho, Adalberto D. (2006), Dicionário de filosofia da educação, Porto: Porto Editora. 

Castanheira, Patrícia e Costa, Jorge A. (2007), «Lideranças transformacional, transaccional e “laissez-faire: um 

estudo exploratório sobre os gestores escolares com base no MLQ». In Sousa, J e Fino, C. (org.), A 

escola sob suspeita, Porto: Edições ASA. 

Castanheira, Patrícia e Costa, Jorge A. (2011) «O projeto de intervenção do diretor: onde anda e para que ser-

ve?» In: Neto-Mendes et al. (Eds.), A emergência do diretor da escola: questões políticas e organizacio-

nais. Atas do VI Simpósio sobre Organização e Gestão Escolar. Aveiro. Universidade de Aveiro. 

Castro, Engrácia (1994), Estruturas/órgãos de gestão pedagógica intermédia e organização pedagógica da 

escola: que relação?, Braga: Universidade do Minho. 

Cepero, Juan R. M. (2001), Sistemas contemporáneos de educación moral, Barcelona: Ariel Educación. 

Cervo, Amado L. e Bervian, Pedro A. (2002), Metodologia Científica, São Paulo: Prentice Hall. 

Chauí, Marilena (2000), Convite à Filosofia, São Paulo: Ática. 

Chiavenato, Idalberto (2000a), Administração nos novos tempos, Rio de Janeiro: Editora Campus. 

Chiavenato, Idalberto (2000b), Introdução à teoria geral da administração, Rio de Janeiro: Editora Campus. 

Chiavenato, Idalberto (2002), Teoria geral da administração – vol. 2, Rio de Janeiro: Editora Campus. 

Chiavenato, Idalberto (2003), Introdução à teoria geral da administração, Rio de Janeiro: Editora Campus. 

Chiavenato, Idalberto (2005), Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações, Rio 

de Janeiro: Editora Campus. 

Chrispino, Álvaro (2007), «Gestão do conflito escolar: da classificação dos conflitos aos modelos de mediação», 

Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, v. 15, nº 54, 11-28. 

Colás Bravo, Pilar (1992), «La metodologia cualitativa». In Colás, P. e Buendia, L., Investigación educativa, 

Sevilla: Alphar. 

                                                           
143 Foi usada a tradução cedida pelo autor. O texto original e a publicação oficial encontram-se em: Ibañez-

Martín, J. A. (coord.) (2009), Educación, conocimiento y justicia, Madrid: Ed. Dykinson, 129-144. 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        303 
 

Corbo, Daniel (coord.) (2007), La educación como ética de la libertad: construcción autónoma de la pesoanali-

dad moral y de la ciudadanía democrática, Montevideu: Fundación Konrad-Adenauer. 

Correia, Serafim M. T. (2006), Dispositivo de autoavaliação de escola: intenção e acção – um estudo explorató-

rio nas escolas públicas da região norte de Portugal (texto policopiado), Braga: Universidade do Minho.  

Costa, Jorge A. (1996), Imagens organizacionais da escola, Porto: Edições Asa. 

Costa, Jorge A. (2000), «Liderança nas organizações: revisitando teorias organizacionais num olhar cruzado 

sobre as escolas». In J. M. Costa, J. M. et al. (org.), Liderança e estratégia nas organizações escolares, 

Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Costa, Jorge A. et al. (2001), Gestão pedagógica e lideranças intermédias na escola: estudo de caso no TEIP do 

Esteiro, Universidade de Aveiro. 

Covey, Steven R. (2012), A terceira alternativa: estratégias e soluções para resolver os problemas mais difíceis 

da vida, Lisboa: Gestão Plus Editora. 

Cunha, Adelino (2013), Novos líderes para um novo mundo: como liderar equipas felizes, competentes e efica-

zes – uma pessoa de cada vez, Barreiro: Top Books. 

Cunha, Miguel e Rego, Arménio (2005), Liderar, Lisboa: Publicações Dom Quixote. 

Cunha, Miguel et al. (2006), Comportamento organizacional e gestão: 21 temas e debates para o Século XXI, 

Lisboa: RH Editora. 

Cunha, Miguel et al. (2007), Manual de comportamento organizacional e gestão, Lisboa: Editora RH. 

D’Orey da Cunha, Pedro (1996), Ética e educação, Lisboa: UCP. 

Day, Christopher (2001), Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da aprendizagem perma-

nente, Porto: Porto Editora. 

Day, Christopher (2004), A paixão pelo ensino, Porto: Porto Editora.  

Day, Christopher (2006), A paixão pelo ensino. Porto: Porto Editora. 

Delgado, Manuel L. (2004), «La función de liderazgo de la dirección escolar: una competencia transversal», 

Enseñanza, nº 22, 193-211. 

Delors/Unesco (1996), A educação: um tesouro a descobrir, Porto: Edições Asa. 

Dias, Mª Elvira L. (2012), Avaliação do desempenho docente e desenvolvimento profissional do professor, Lis-

boa: ESEAG (dissertação de mestrado, texto policopiado). 

Dolan, Simon et al. (2002), «La construcción del alma de la empresa: visión, misión y valores compartidos». In 

Management espanõl: los mejores textos. Barcelona: Ariel. 

Duluc, Alain (2001), Liderança e confiança: desenvolver o capital humano para organizações competitivas, 

Lisboa: Instituto Piaget. 

Earley, P. Christopher e Erez, Miriam (1997), New perspectives on international industrial/organizational phy-

chology, The New Lexington Press. 

Estanqueiro, António (2007), Saber lidar com as pessoas: princípio da comunicação interpessoal, Lisboa: Edi-

torial Presença. 

Estanqueiro, António (2010), Boas práticas na educação: o papel dos professores, Lisboa:  Editorial Presen-

ça. 

Estrela, Mª Teresa (2010), Profissão docente: dimensões afectivas e éticas, Porto: Areal Editores 

Fernández, José Luís F. e Alonso, Augusto M. (1994), Ética de las profesiones, Madrid: Universidad Pontifícia 

de Comillas. 

Ferreira, Mª Luísa e Ximenez, Mª Teresa (1995), Os problemas da filosofia: Bertrand Russel, Lisboa: Texto 

Editora. 

Ferreira, José M. C. et al. (2001), Manual de psicossociologia das organizações, Lisboa: Editora McGraw–Hill. 

Ferry, Luc (2009), Aprender a viver: filosofia para os novos tempos, Lisboa: Círculo de Leitores. 

Fonseca, Abílio (2000), «A liderança escolar e a comunicação relacional». In Costa, J. A. et al. (org.), 

Liderança e estratégia nas organizações escolares, Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Formosinho, João (1985), A escola como burocracia, Braga: Universidade do Minho (texto policopiado). 

Formosinho, João et al. (2000), Políticas educativas e autonomia das escolas, Porto: Edições Asa. 

Fortin, Marie F. (2009), Fundamentos e etapas do processo de investigação, Loures: Lusodidacta. 

Fullan, Michael (2003), Liderar numa cultura de mudança, Porto: Asa. 

Fullat, Octavi (1995), El pasmo de ser hombre, Barcelona: Ariel. 

Galvão, Pedro (2014), «Ética». In Galvão, Pedro (org.), Filosofia: uma introdução por disciplinas, Lisboa: Ed. 

70, 143-174. 

Galvis, Rosa (2007), «De un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en competencias», Acción 

pedagógica, nº 16, 48-57. 

García, Salvador; Dolan, Simon (1997), La dirección por valores (DpV): el cambio más allá de la dirección por 

objectivos, Madrid: McGraw-Hill. 

Ghillardi, Franco e Spallarossa, Carlo (1983), Guia para a organização da escola, Rio Tinto: Edições Asa. 

Giddens, Anthony (2000), O mundo na era da globalização, Lisboa: Presença. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        304 
 

Gil, António P (2008), Métodos e técnicas de pesquisa social, São Paulo: Atlas. 

Glanz, Jeffrey (2003), «À descoberta do seu estilo de liderança: um guia para educadores e professores». Porto: 

Asa.  

Godinho, Vitorino M. (1974), Um rumo para a educação, Lisboa: Ed. República. 

Goleman, Daniel et al. (2002), Os novos líderes: a inteligência emocional nas organizações, Lisboa: Gradiva.  

Gómez, Angel P. (1992), «O pensamento prático do professor: a formação do professor como profissional refle-

xivo». In Nóvoa, António (org.), Os professores e a sua formação, Lisboa: Publicações Dom Quixo-

te/Instituto de Inovação Educacional. 

Gonçález, Jurmely Ch. (2009), «Ética do supervisor educativo e formação em valores nas escolas básicas do 

município de Maracaíbo nº 6», Maracaíbo: Universidade Rafael Urdaneta. 

Goodson, Ivon F. (2007), «Dar voz ao professor: as histórias de vida dos professores e o seu desempenho profis-

sional», In Nóvoa, António (org.), Vidas de professores, Porto: Porto Editora, 63-78. 

Greenfield, William D. (1999), «Para uma teoria da administração escolar: a centralidade da liderança». In Sar-

mento, M. J. (org.), Autonomia da escola: políticas e práticas, Por- to: Edições Asa. 

Grellier, Christian (2006), As competências pessoais e profissionais do gestor, Lisboa: Editorial Presença. 

Gusdorf, Georges (s/d), Professores para quê?: para uma pedagogia da pedagogia, Lisboa: Moraes Editores. 

Hargreaves, Andy e Fink, Dean (2007), Liderança sustentável, Porto: Porto Editora.  

Helder Sá, Padre (2004), «A religião e o ideal pessoal e social». In Maia, Carlos (org.), Valores para a educa-

ção, Chaves: SNPL, 107-115. 

Herrerías, José A. L. (2011), «El valor de vivir para educar y educar-se». Revista portuguesa de pedagogia, 

extra-série (2011), 243-252. 

Hooper, Alan e Potter, John (2010), Liderança inteligente: criar a paixão pela mudança (8ª ed.), Lisboa: 

Actual Editora. 

Houssaye, Jean (2001), «O prazer em educação: ente a medida e a desmesura». In Carvalho, Adalberto D. (org.), 

Filosofia da educação: temas e problemas, Porto: Afrontamento, 129-134. 

Houssaye, Jean (2010), Les images de la transmission, Itinerários de filosofia da educação, nº 8, 77-85. 

Hunter, James C. (2006), Servir para liderar. Cascais: Gestão Plus. 

Hunter, James C. (2013), O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança, Lisboa: Marcador. 

Hutmacher, Walo (1992), «A escola em todos os seus estados: das políticas de sistemas às estratégias de estabe-

lecimento». In Nóvoa, António (dir), As organizações escolares em análise, Lisboa: D. Quixote. 

Isaacs, David (2003). La educación de las virtudes humanas y su evaluación (14º ed.), Navarra: Ediciones Uni-

versidad de Navarra. 

Jesus, Saul N. et al. (1996), «Uma abordagem sociopolítica do mal-estar docente», Revista portuguesa de peda-

gogia, ano XXX, nº 1, 51-64. 

Júnior, Albino et al. (2009), A conduta ética do professor com base na pedagogia da autonomia de Paulo Freire. 

Akrópolis, vol. 17, nº 3, 149-158. 

Kolakovski, Leszek (1997), «Ética», In Enciclopédia Einaudi, vol. 37, 300-339. 

Kolakovski, Leszek (2001), Liberdad, fortuna, mentira y traición: ensayos sobre la vida cotidiana, Barceloa: 

Paidós. 

Kouzes, James M. e Posner, Barry Z. (2009), O desafio da liderança, Casal de Cambra: Caleidoscópio. 

Lafay, Corine (2012), De l’étique à l’école, Monpellier: Université Paul Valéry (texto policopiado). 

Lakatos, Eva M. e Marconi, Marina A. (2003), Metodologia do trabalho científico (4ª ed.), São Paulo: Atlas. 

Lebrun, Marcel (2008), Teorias e métodos pedagógicos para ensinar e aprender, Lisboa: Instituto Piaget. 

Leite de Castro, Mª J. (2001), «A falibilidade do homem e o papel da educação, segundo Paul Ricoeur». In Car-

valho, Adalberto (org.), Filosofia da educação: temas e problemas, Porto: Ed. Afrontamento, 135-149. 

Leithwood, Kenneth A. e Beatty, Brenda (2008), Leading with teacher emotions in mind, Thousand Oaks, 

CA: Corwin Press. 

Lennick, Doug e Kiel, Fred. (2009), Inteligência moral, Barcarena: Editorial Presença. 

Lima, Licínio C. (1992), A escola como organização e a participação na organização escolar: um estudo da 

escola secundária em Portugal, Braga: Universidade do Minho. 

Lipovetsky, Gilles (1994), O crepúsculo do dever: a ética indolor dos novos tempos democráticos, Lisboa: D. 

Quixote. 

Lobrot, Michel et al. (s/d), Modifiquemos a escola, Lisboa: Pórtico. 

Lück, Heloísa (2009), Dimensões da gestão escolar e suas competências, Curitiba: Editora Positivo. 

Maia, Carlos F. (1995), «A dimensão ética da função educativa», Revista portuguesa de pedagogia, ano XXIX, 

nº 2, 41-60. 

Maia, Carlos F. (1996), Valores, educação e adolescência: a legitimidade de modelos em educação, Braga: 

APPACDM. 

Maia, Carlos F. (2000), A dimensão ética e educativa na obra de Miguel Torga: um poeta do dever, Coimbra: 

Almedina. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        305 
 

Maia, Carlos F. (2006), «Altruísmo e educação: condição, consciência e dignidade», Revista portuguesa de edu-

cação, nº 19 (2), 185-215. 

Maia, Carlos F. (2005), Cultura axiológica contemporânea: contributos para uma antropeugogia144. Série didática 

das ciências sociais e humanas, nº 54, Vila Real: UTAD. 

Maia, Carlos F. (2006), Filosofia da educação: relatório apresentado nas provas para agregação, Vila Real: 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (texto policopiado). 

Maia, Carlos F. (2011), Elementos de ética e deontologia profissional: um estudo alargado à educação, Chaves: 

SNPL. 

Maia, Carlos F. (2013), Elementos de história e filosofia da educação, Chaves: SNPL. 

Maia, Maria Manuela S. P. R. (2012), O papel da reflexão e da autoformação no desenvolvimento profissional 

do professor de filosofia: simplificar o complexo, Lisboa: ESEAG (dissertação de mestrado, policopiada). 

Manso, Artur (2000), «Para uma pedagogia do amor e da pessoa». In Alte da Veiga, Manuel e Magalhes, Justino 

(org.), Professor Doutor José Ribeiro Dias: homenagem, Braga: Universidade do Minho, 201-216. 

Marcelo, Carlos (2009), «Desenvolvimento profissional docente: passado e futuro», Sísifo: revista de ciências da 

educação, nº 8, 7-22. 

Marques, Ramiro (1998), Ensinar valores: teorias e modelos, Porto: Porto Editora. 

Marques, Ramiro (2001). O livro das virtudes de sempre. Porto: Landy. 

Marques, Ramiro (2002), O diretor de turma e a relação educativa, Lisboa: Editorial Presença. 

Maturana, Humberto (1999), Emoções e linguagem na educação e na política, Belo Horizonte: UFMG. 

Minayo, Maria C. S. e Sanches, Odécio (1999), «Quantitative and qualitative methods: opposition or comple-

mentarity?», Cadernos de Saúde Pública, v o l . 9 (3), 239-262, jul/sep, 1993.  

Minayo, Maria C. S. et al. (org.) (1999), Fala, galera: juventude, violência e cidadania na cidade do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro: Garamond. 

Mintzberg, Henry (1986), Le pouvoir dans les organizations, Paris: Les éditions d’organisation. 

Miranda, Diana J. Ch. (2005), Factores determinantes del estilo de liderazgo del director-a, Madrid: Universi-

dad Complutense de Madrid (texto policopiado). 

Monroe, Paul (1979), História da educação, São Paulo: Ed. Nacional. 

Moreira, Carlos D. (1994), Planeamento e estratégias da investigação social, Lisboa: ISCPS. 

Moreira, Mª Alfredo (org.) (2011), Narrativas dialogadas na investigação, formação e supervisão de professores, 

Mangualde: Pedago. 

Morin, Edgar (1999), Les sept savoirs necessaires à l’éducation du futur, Paris: Unesco/Seuil. 

Motta, Paulo R. (1999), Gestão contemporânea: a ciência e a arte de se ser dirigente (10ª ed.), Rio de 

Janeiro: Record. 

Mougniotte,  Alain (2006), «Lutte contre la violence et éducation à la cityenneté». In Estrela, Teresa e Marmoz, 

L. (org.), Indiscipline et violence à l’école: études européenes, Paris: Editora l’Harmattan, 149-155. 

Natanson, Jacques (s/d), «Problemas atuais da educação sexual». In Lobrot, Michel et al., Modifiquemos a esco-

la: o ensino em processo, novas experiências, falam professores e alunos, educação e revolução social, 

Lisboa: Ed. Pórtico, 191-200. 

Nizet, Jean e Hierneaux, Jean-Pierre (s/d), Aborrecimento dos jovens na escola, Porto: Rés Editora. 

Nóvoa, António (1992), As organizações escolares em análise. Lisboa: Edições D. Quixote.  

Nóvoa, António (1995), Profissão professor, Porto: Porto Editora. 

Nóvoa, António (org.) (2007a), Vidas de professores, Porto: Porto Editora. 

Nye, Joseph S. (2009). Liderança e Poder. 1.ª Edição. Lisboa: Editora Gradiva. 

Oliveira Martins, Guilherme (coord.) (2017), Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, Lisboa: 

Ministério da Educação. 

Oliveira, Maria L. R. (2000), «O papel do gestor pedagógico intermédio na supervisão escolar». In Alarcão, I. 

(org.), Escola reflexiva e supervisão: uma escola em desenvolvimento e aprendizagem. Porto: Porto Edi-

tora. 

Ordine, Nuccio e Gouveia, Regina (2017). A utilidade dos saberes inúteis (pref. M. Helena Damião). Lisboa: 

Fundação Francisco Manuel dos Santos. 

Pacheco, José. A. (2000), A racionalidade contextual das políticas de flexibilização curricular, Território educa-

tivo, nº 7, 27-32. 

Pais, José M. (2008), «Máscaras, jovens e “escolas do diabo”», Revista brasileira de educação, vol. 13, nº 37, 7-

21. 

Prado, D. Lourenço de Almeida (1991), Educação: ajudar a pensar, sim; conscientizar, não, Petrópolis: Agir. 

Pascal, Christine e Bertram, Tony (1999), Desenvolvendo a qualidade em parecerias: nove estudos de caso, 

Porto: Porto Editora. 

                                                           
144 O termo pode ver-se explicitado em Carvalho (2006), na respetiva entrada. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        306 
 

Pedro, Ana Paula (2002), Percursos de uma educação em valores em Portugal: influências e estratégias, Lisboa: 

Fundação Calouste Gulbenkian e FCT. 

Pedro, Dom Lourenço de Almeida (1990), Educação: ajudar a pensar, sim; conscientizar, não, Petrópolis: Agir. 

Peiffer, Vera (1998), La trampa del deber: cómo decir no cuando nos sentimos obligados a decir sí, Barcelona: 

Kairós. 

Perales, Enrique B. (1990), Éticas contemporáneas, Madrid: Tecnos. 

Pereira, Hernâni (2006), Liderança nas escolas: comportamentos docentes e desempenho de estudantes – um 

estudo empírico, Lisboa: Direção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 

Pestana, Maria H. e Gageiro, João N. (2008), Análise de dados para ciências sociais: a complementaridade do 

SPSS. Lisboa: Edições Sílabo. 

Pinto da Costa, António L. (2005), Entre a sociedade e os alunos: análise etno-histórica da Escola Industrial e 

Comercial de Emídio Navarro, em Almada (1955-1974), Almada: Câmara Municipal de Almada. 

Quivy, Raymond e Campenhoudt, Luc V. (2008), Manual de investigação em ciências sociais (5ª edição), Lis-

boa: Gradiva. 

Rebelo, José Augusto (2009), «Diferença de ensino e aprendizagem». In Reis, Carlos; Boavida, João e Bento, 

Virgílio (coord.s), Escola: problemas e desafios, Guarda: Centro de Estudos Ibéricos, 33-46. 

Rego, Arménio (1998). Liderança nas organizações: teoria e prática, Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Rego, Arménio e Cunha, Miguel P. (2007). A essência da liderança: mudança, resultados, integridade (3ª ed.), 

Lisboa: RH. 

Rego, Arménio e Cunha, Miguel P. (2011), Liderança: a virtude está no meio, Lisboa: Actual. 

Reis Monteiro, A. (2005), Deontologia das profissões de educação, Coimbra: Almedina. 

Renault, Alain (1998), El futuro de la ética, Barcelona: Galaxia Gutemberg. 

Robbins, Stephen P. (1996), Organizational behavior: concepts, controversies, applications (7ª ed.), Londres: 

Prentice-Hall International. 

Robbins, Stephen. (2002), Comportamento organizacional, São Paulo: Prentice Hall. 

Rocha, Filipe (1971), Liberdade em situação, Braga: Livraria Cruz. 

Rodriguez, Edson (2005), Conseguindo resultados através de pessoas: o grande segredo do gestor bem-

sucedido, Rio de Janeiro: Elsevier. 

Ross, Michel (2012), Les compétences de directions d'école efficace: etudes de cas dans deux écoles secondaires 

québécoises. Québec : Universidade Laval (texto policopiado). 

Ruiz,  Francisco N. e Rojas, Mª de los Angeles  S. (2013), «El liderazgo escolar: sus talentos y actitudes, desde 

las expectativas y experiencias de los docentes». In Rodriguéz. Miguel N. e Macías, Arturo B. (coord.), 

Dirección, liderazgo, modelos y procesos de gestión: claves hacia la transformación, México: RDIE, 

105-138. 

Santos, António J. R. (2008), Gestão estratégica: conceitos, modelos e instrumentos, Lisboa: Escolar Editora. 

Savater, Fernando (2004), A coragem de escolher, Lisboa: D. Quixote. 

Savater, Fernando (2006), O valor de educar, Lisboa. D. Quixote. 

Sergiovanni, Thomas. J. (2004a), O mundo da liderança: desenvolver culturas, práticas e responsabilidade pes-

soal nas escolas, Porto: Asa Editores. 

Sergiovanni, Thomas. J. (2004b), Novos caminhos para a liderança escolar, Porto: Asa Editores. 

Serres, Michel (2008), A grande narrativa da humanidade: história da humanidade, um conto iniciático, Lisboa: 

Instituto Piaget. 

Silva, Ana B. B. (2010), Bullying: mentes perigosas nas escolas, Rio de Janeiro: Editora Fontanar. 

Silva, Domingos J. L. (2014). Modelação e  Inferência Estatística - aplicações às ciências do desporto. Conceito 

Estatístico, Barcelos. 

Silva, José M. (2010), Líderes e lideranças em escolas portuguesas: protagonistas, práticas e impactos, Vila 

Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

Silva, Sofia M. e Lima, Jorge A. (2011), «Liderança da escola e aprendizagem dos alunos: um estudo de caso 

numa escola secundária», Revista portuguesa de pedagogia, ano XLV, nº 1, 111-142. 

Silvab, Domingos J. L. (2011), Estatística aplicada à investigação científica nas ciências do desporto, Fafe: 

Instituto de Estudos Superiores de Fafe. 

Simões, Mª Dores e Boavida, João (1999) «”Náufragos” ou “astronautas”?: pós-modernidade e educação», Re-

vista Portuguesa de Pedagogia, ano XXXIII, nº 1, 5-17. 

Smith, Peter K. (2006), «Tackling violence in schools: a european perspective». In C. Gittins (ed.), Violence 

reduction in schools: how to make a difference – a handbook, Strasbourg: Council of Europe. 

Sousa, Alberto B. (2009), Investigação em educação (2ª Edição), Lisboa: Livros Horizonte.  

Souza, Simone (2011), Da ética aristotélica à conduta docente. In Atas do X congresso nacional de educação-

Educere, Paraná: Universidade católica do Paraná, 12055-12063, consultado em novembro de 2016, em: 

http://docplayer.com.br/26313342-Da-etica-aristotelica-a-conduta-docente.html 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Ana%20Beatriz%20Barbosa%20Silva


Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        307 
 

Stern, Arno (s/d), A educação criadora. In Lobrot et al., Modifiquemos a escola: o ensino em processo, novas 

experiências, falam professores e alunos, educação e revolução social, Lisboa: Ed. Pórtico, 173-190. 

Supico, Mª Luísa (2013), O trabalho do diretor nos agrupamentos de escolas: perceções de um gestor, Lisboa: 

Universidade de Lisboa (dissertação de mestrado, policopiada). 

Tardif, Maurice (2002), Saberes docentes e formação profissional (2ª ed.), Petrópolis: Vozes. 

Teixeira, Luís Filipe (2012), Conselho Geral, Coimbra: Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e Fa-

culdade de Economia (texto policopiado). 

Teixeira, Manuela (1995), O professor e a escola: perspectivas organizacionais, Lisboa: McGraw-Hill. 

Tuckman, Bruce. W. (2000), Manual de investigação em educação (4ª ed.), Lisboa: Fundação Calouste Gulben-

kian. 

Varela de Freitas, Cândido (2001), «Escolas de qualidade e avaliação», Revista galego-portuguesa de psicoloxia 

e educación, vol 7, n.º5, 283-288. 

Viano, Cristina (2004), «O que é a virtude natural?», Analytica, vol. 8, nº 2, 115-134. 

Vilelas, José (2009), Investigação: o processo de construção do conhecimento, Lisboa: Ed. Sílabo. 

Villapalos, Gustavo (2002), El libro de los valores: para quienes deseem transformar su corazón y vivir plena-

mente, Barcelona, Ed. Planeta. 

Weber, Max (1984]), Economia y sociedad: esbozo de sociología comprensiva. México: Fondo de Cultura Eco-

nomica.  

Whitaker, Patrick (2000), Gerir a mudança nas escolas, Porto: Edições Asa. 

 

1.2. Suporte digital 

 

1.2.1. Webgrafia 

Antunes, Roque R. e Silva, Ana Paula (2015), «A liderança dos professores para a equidade e a aprendizagem», 

Revista lusófona de educação, nº 30, 73-97. Consultada em outubro de 2016, em: revista 

s.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5130/3328 

Arduini de Araújo, Ilze e Nunes, Silma C. (2010). Possibilidades de intervenção e combate ao fenómeno 

“bullying escolar”. Consultado em setembro de 2016 em:  

http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv2n3/28-Pos-Graduacao.pdf  

Barreto, Heleni D. e Viana, Daniel R. (s/d). Características essenciais de um líder na AIESEC no Brasil sob a 

perspetiva dos membros. Consultado em setembro de 2015 em:  

http://sistema.semead.com.br/12semead/resultado/trabalhosPDF/199.pdf 

Tony e Glover, Derek (2003), School leadership: concepts and evidence full report. Consultado em janeiro de 

2017 em: https://www.researchgate.net/publication/252485640_School_Leadership_Concepts_and_Evi 

dence 

Carneiro, Beatriz e Pinto, Beatriz S. (2017). Indisciplina escolar: estamos com um problema de disciplina geral. 

Consultado em maio de 2017 em: https://jpn.up.pt/2017/02/07/indisciplina-escolar-estamos-um-

problema-disciplina-geral/ 

Carriço, Marlene (2016). Um em cada três professores tem 50 ou mais anos de idade. Consultado em abril de 

2017 em http://observador.pt/2016/07/28/um-em-cada-tres-professores-tem-50-ou-mais-anos-de-idade/ 

Carvalho, Maria J. (2012). «A liderança na organização escolar: o diretor», Práxis educacional, 8 (13), 193-209. 

Consultado em fevereiro de 2017 em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hzhqBdIuuA4J:periodicos.uesb.br/index.php/pra

xis/article/view/1597/1468+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Comte-Sponville, André (1995). Pequeno tratado das grandes virtudes. Consultado em outubro de 2016 em: 

https://christianrocha.files.wordpress.com/2008/12/pequeno-tratado-das-grandes-virtudes.pdf 

Costa, John N. (2007) A planificação educativa dos municípios da área metropolitana do Porto segundo o con-

ceito de cidade educadora. Dissertação de Mestrado em Supervisão e Coordenação da Educação. Consul-

tado em outubro de 2016 em:     

http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/217/11/TME%20306%20%28capitulo%20I%29.pdf 

Costa, Jorge A. e Castanheira, Patrícia (2015). A liderança na gestão das escolas: contributos de análise organi-

zacional. Consultado em dezembro de 2016 em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LDQ5EnbEkYYJ:seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/

article/download/58912/35187+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Coutinho, Clara P. (2008). A qualidade da investigação educativa de natureza qualitativa: questões relativas à 

fidelidade e validade. Unisinos, vol.12, número 1, Janeiro-Abril de 2008. Consultado em dezembro de 

2016 em: 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5130/
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rleducacao/article/view/5130/
http://catolicaonline.com.br/revistadacatolica2/artigosv2n3/28-Pos-Graduacao.pdf
http://sistema.semead.com.br/12semead/resultado/trabalhosPDF/199.pdf
https://www.researchgate.net/publication/252485640_School_Leadership_Concepts_and_Evi%20dence
https://www.researchgate.net/publication/252485640_School_Leadership_Concepts_and_Evi%20dence
https://jpn.up.pt/author/beatrizcarneiro/
https://jpn.up.pt/2017/02/07/indisciplina-escolar-estamos-um-problema-disciplina-geral/
https://jpn.up.pt/2017/02/07/indisciplina-escolar-estamos-um-problema-disciplina-geral/
http://observador.pt/2016/07/28/um-em-cada-tres-professores-tem-50-ou-mais-anos-de-idade/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hzhqBdIuuA4J:periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/1597/1468+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hzhqBdIuuA4J:periodicos.uesb.br/index.php/praxis/article/view/1597/1468+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
https://christianrocha.files.wordpress.com/2008/12/pequeno-tratado-das-grandes-virtudes.pdf
http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/217/11/TME%20306%20%28capitulo%20I%29.pdf


Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        308 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SIvvC16qfI0J:revistas.unisinos.br/index.php/edu

cacao/article/view/5291/2545+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Gardner, William L. et al. (2005), «Can you see the real me?: a self-based model of authentic leader and 

follower development», The Leadership Quarterly, Vol. 16, 343-372. Consultado em fevereiro de 2017 

em:   

http://uwtv.org/files/2013/01/gardneravolioluthansmaywalumbwa2005.pdf 

Gomes, J. B. e Casagrande, L.D.R. (2002), A educação reflexiva na pós-modernidade: uma revisão bibliográfica, 

Revista latino-americana de enfermagem, vol. 10, nº5, 696-703. Consultado em janeiro de 2017, em: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n5/v10n5a11.pdf 

Gruber, Lucianne S. (2001), Liderança: habilidades e características do líder numa organização bancária – um 

estudo de caso, Curitiba: Universidade Federal de Santa Catarina (Dissertação de Mestrado). Consultado 

em julho de 2016 em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/81557  

Herdeiro, Rosalinda e Silva, Ana. M. (2008), Práticas reflexivas: uma estratégia de desenvolvimento profissional 

dos docentes. In VIII Colóquio sobre questões curriculares: currículo, teorias, métodos. Consultado em 

abril de 2017 em:  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9819/1/Pr%25C3%25A1ticas%2520reflexivas.pdf 

Leithwood, Kenneth et al. (2004), «How leadership influences student learning», Review of research. Con-

sultado em janeiro de 2017 em: http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/How-

Leadership-Influences-Student-Learning.pdf 

Lopes de Sá, António (2001), s/t. Consultado em março de 2016 em:  

            https://www.Passeidireto.com/arquivo/10781278/a-conduta-etica-do-professor-com-base-na-pedagogia-

daautonomia-de-paulo-freire/2 

Scheibel, Maria Fani (2009), «Didática, identidade profissional e contextualização da prática docente». In Urban, 

Ana Cláudia et al., Didática:organização do trabalho pedagógico, Curitiba: IESDE Brasil, 13-49. Con-

sultado em abril de 2017, em:  

https://gislenedutra.files.wordpress.com/2010/03/didatica_organizacao_do_trabalho_pedagogico1.pdf 

Marchesi, Álvaro (2007), Valores e competências do educador. Consultado em fevereiro de 2016 em: 

http://oei.org.br/pronunciamentos/valores_competencias_do_educador.pdf 

Mariotti, Selma G. (2014), Escola reflexiva. Consultado em abril de 2017 em:  

http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_22608/artigo_sobre_escola-reflexiva 

Marques, Ramiro (s/d), Ética na prática pedagógica. Consultado em janeiro de 2017 em: 

https://sites.google.com/site/ramirodotcom/home/os-meus-textos-de-etica 

Moreira, Maria A. (2009), A avaliação do (des)empenho docente: perspectivas da supervisão pedagógica. Con-

sultado em março de 2017 em:  

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10366/1/24.M.A.Moreira.pdf 

Nóvoa, António (2007b), Desafios do trabalho do professor no mundo contemporâneo. Consultado em julho de 

2016 em: https://pt.scribd.com/document/2943879/Desafios-do-trabalho-do-professor-Antonio-Novoa 

Pais, José M. (2008), «Máscaras, jovens e escolas do diabo», Revista brasileira de educação, v. 13 nº 37, 7-21. 

Consultado em junho de 2016 em: http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/ICS_JMPais_Mascaras_ARI.pdf 

Redação/AR (2016), Um em cada 10 alunos já foi vítima de cyberbullying. Consultado em janeiro de 2017 em: 

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/estudo/um-em-cada-10-alunos-ja-foi-vitima-de-cyberbullying 

Ribeiro, João (2008) Comportamento Organizacional. Edição: ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresá-

rios e EduWeb. Consultado em abril de 2017 em:  

http://www.anje.pt/system/files/items/76/original/ComportamentoOrgan-v11-final.pdf 

Rodrigues, Heloísa C. (2010), Afetividade no espaço escolar. Consultado em abril de 2017 em: 

http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/c204832.pdf 

Sanches, Andreia (2016), Exaustos, desiludidos ou baralhados: um terço dos professores sente-se assim. 

Consultado em dezembro de 2016 em:  

https://www.publico.pt/2016/09/08/sociedade/noticia/exaustos-desiludidos-baralhados-e-assim-com-um-

terco-dos-professores-1743362 

Sápiras, Ramiro (2005), A arte de viver145. Consultado em setembro de 2016 em:  

http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/85744 

Sergiovanni, Thomas J. (2006), Leadership and excellence in schooling excellent schools need freedom within 

boundaries. Consultado em novembro de 2016 em:  

https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/11217_Serg___Article_1.pdf 

Silvaa, Milton E. P. P. (2011), A evolução da supervisão educacional através dos tempos. Consultado em no-

vembro de 2016 em: http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/t206886.pdf  

                                                           
145 Há uma obra com o título homónimo, mas de Epicteto, traduzida por Carlos de Jesus e editada pelas Edições 

Sílabo em 2007.  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SIvvC16qfI0J:revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/5291/2545+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SIvvC16qfI0J:revistas.unisinos.br/index.php/educacao/article/view/5291/2545+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.scielo.br/pdf/rlae/v10n5/v10n5a11.pdf
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/81557
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/How-Leadership-Influences-Student-Learning.pdf
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Documents/How-Leadership-Influences-Student-Learning.pdf
https://www.passeidireto.com/arquivo/10781278/a-conduta-etica-do-professor-com-base-na-pedagogia-daautonomia-de-paulo-freire/2
https://www.passeidireto.com/arquivo/10781278/a-conduta-etica-do-professor-com-base-na-pedagogia-daautonomia-de-paulo-freire/2
https://gislenedutra.files.wordpress.com/2010/03/didatica_organizacao_do_trabalho_pedagogico1.pdf
http://oei.org.br/pronunciamentos/valores_competencias_do_educador.pdf
http://artigos.netsaber.com.br/resumo_artigo_22608/artigo_sobre_escola-reflexiva
https://sites.google.com/site/ramirodotcom/home/os-meus-textos-de-etica
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10366/1/24.M.A.Moreira.pdf
https://pt.scribd.com/document/2943879/Desafios-do-trabalho-do-professor-Antonio-Novoa
http://www.ics.ul.pt/rdonweb-docs/ICS_JMPais_Mascaras_ARI.pdf
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/estudo/um-em-cada-10-alunos-ja-foi-vitima-de-cyberbullying
http://www.anje.pt/system/files/items/76/original/ComportamentoOrgan-v11-final.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/c204832.pdf
https://www.publico.pt/2016/09/08/sociedade/noticia/exaustos-desiludidos-baralhados-e-assim-com-um-terco-dos-professores-1743362
https://www.publico.pt/2016/09/08/sociedade/noticia/exaustos-desiludidos-baralhados-e-assim-com-um-terco-dos-professores-1743362
http://www.recantodasletras.com.br/ensaios/85744
https://www.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/11217_Serg___Article_1.pdf
http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/t206886.pdf


Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        309 
 

Socolovsky, Teresa (coord.) (s/d), El trabajo del director y el proyecto de la escuela, Argentina: Ministério de la 

Educación. Consultado em maio de 2015 em:  

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/55726 

Souza, Simone (2011), «Da ética aristotélica à conduta docente». In Atas do X Congresso nacional de educação-

Educere, Paraná: Universidade católica do Paraná, 12055-12063. Consultado em novembro de 2016, em: 

http://livrozilla.com/doc/1725939/da-%C3%A9tica-aristot%C3%A9lica-%C3%A0-conduta-docente 

Spaemann, Robert (1993), Ética: questiones fundamentales. Consultado em fevereiro de 2017 em:  
https://es.scribd.com/document/226759062/50701938-Etica-Cuestiones-Fundamentales-Spaemann 

Toledo, Sandra V. (s/d),. El liderazgo en la organización educativa: el perfil del director y/o coordinador com o 

líder educativo. Consultado em setembro de 2015, em:  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAr

agon/Areas/03_Jornadas/Seminarios%20ACPUA/Materiales%20SVazquez180113.pdf 

Touriñán López, José (2014), La complementariedad metodológica como principio de investigación pedagógi-

ca146. Consultado em janeiro de 2017 em:  

http://dondestalaeducacion.com/files/2014/7914/4070/3._Complementariedad_metodologica..._2012.pdf  

Trigo, João R. e Costa, Jorge A. (2008), «Liderança nas organizações educativas: a direção por valores», En-

saio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, 16, (61), 561-582. Consultado em maio de 2016 em: 

http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n61/v16n61a05.pdf 

Viana, Clara (2016), Professores mais velhos são os que mais se queixam da indisciplina. Consultado em de-

zembro de 2016 em: https://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-mais-velhos-sao-os-que-mais-

se-queixam-da-indisicplina-dos-alunos-1747435 

Vieira, Flávia (2009), «Para uma visão transformadora da supervisão pedagógica», Educação e Sociedade, vol. 

29, n. 105, 197-217. Consultado em abril de 2016 em: 

http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sou rce=web&cd=1& 

ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Fes%2Fv30n106%2Fv30n106a10.pd

f&ei=drRJUoCMAYbm7Ab1jIDgDA&usg=AFQjCNHdd T9Y08L5Y5hNYDFc4rqp81qwA 

Wakisaka, Maria L. Y. e Vaz, Arnaldo M. (2009), Práticas pedagógicas extraordinárias: análise de virtudes 

políticas de professores de biologia. Consultado em dezembro de 2015 em: 

http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/441.pdf 
 
 

1.2.2. CD-ROM 

Bento, António V. (2008), «Estilos de liderança dos líderes escolares da Região Autónoma da Madeira». In Cos-

ta, J.; et al. (org.), In Actas do V simpósio sobre organização e gestão escolar: trabalho docente e orga-

nizações educativas, Aveiro: Universidade de Aveiro, 145-157. CD-ROM - ISBN 978-972-789-281-5 

Maia, Carlos F. (2011), «O professor universitário: servo, santo e sábio . . . ou homem?». In Atas do XVIII coló-

quio Afirse “Deontologia, ética e valores na educação: utopia e realidade”, 648-659, CD-ROM - IBSN 

978-989-8272-11-9. 

2. Consultadas e não citadas 

2.1. Suporte físico 

Abreu, Isaura et al. (1989), O ensino básico em Portugal, Porto: Edições Asa. 

Aires, Luísa (2011), Paradigma qualitativo e práticas de investigação educacional, Lisboa: Universidade 

Aberta. 

Alves, Marcos A. e Alves, Carla R. R. (2012), «O supervisor educacional como articulador da ética no contexto 

escolar», Revista contrapontos (eletrónica), vol. 12, nº 2, 196-206. 

Barroso, João (1996), «O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada à autonomia construída». In 

Barroso, João (org.), O estudo da escola. Porto: Porto Editora. 

Barroso, João (1997), Autonomia e gestão das escolas, Lisboa: Ministério da educação.  

                                                           
146Existe uma versão mais ampla e posterior em 

http://dondestalaeducacion.com/files/3214/7914/2825/72._Texto_Rev_dig_HA_Comple_metod_Abril_15_we

b.pdf com o título La complementariedad metodológica es principio de investigación pedagógica vinculado a 

los principios de complejidad objetual y de correspondencia objetual en el conocimiento de la educación.  

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/55726
http://livrozilla.com/doc/1725939/da-%C3%A9tica-aristot%C3%A9lica-%C3%A0-conduta-docente
https://es.scribd.com/document/226759062/50701938-Etica-Cuestiones-Fundamentales-Spaemann
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragon/Areas/03_Jornadas/Seminarios%20ACPUA/Materiales%20SVazquez180113.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/AgenciaCalidadProspectivaUniversitariaAragon/Areas/03_Jornadas/Seminarios%20ACPUA/Materiales%20SVazquez180113.pdf
http://dondestalaeducacion.com/files/2014/7914/4070/3._Complementariedad_metodologica..._2012.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n61/v16n61a05.pdf
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-mais-velhos-sao-os-que-mais-se-queixam-da-indisicplina-dos-alunos-1747435
https://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-mais-velhos-sao-os-que-mais-se-queixam-da-indisicplina-dos-alunos-1747435
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sou%20rce=web&cd=1&%20ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Fes%2Fv30n106%2Fv30n106a10.pdf&ei=drRJUoCMAYbm7Ab1jIDgDA&usg=AFQjCNHdd%20T9Y08L5Y5hNYDFc4rqp81qwA
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sou%20rce=web&cd=1&%20ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Fes%2Fv30n106%2Fv30n106a10.pdf&ei=drRJUoCMAYbm7Ab1jIDgDA&usg=AFQjCNHdd%20T9Y08L5Y5hNYDFc4rqp81qwA
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&sou%20rce=web&cd=1&%20ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fpdf%2Fes%2Fv30n106%2Fv30n106a10.pdf&ei=drRJUoCMAYbm7Ab1jIDgDA&usg=AFQjCNHdd%20T9Y08L5Y5hNYDFc4rqp81qwA
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/441.pdf
http://www.wook.pt/authors/detail/id/8821
http://dondestalaeducacion.com/files/3214/7914/2825/72._Texto_Rev_dig_HA_Comple_metod_Abril_15_web.pdf
http://dondestalaeducacion.com/files/3214/7914/2825/72._Texto_Rev_dig_HA_Comple_metod_Abril_15_web.pdf


Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        310 
 

Batista, Isabel (2011), Ética, deontologia e avaliação do desempenho docente, Lisboa: Conselho científico para 

a avaliação dos professores/Ministério da educação. 

Bertin, Jacques (1988), La gráfica y el tratamiento gráfico de la información, Madrid: Taurus Comunicación. 

Bolívar, António (1997), «A escola como organização que aprende». In Canário, Rui (org), Formação e situa-

ções de trabalho, Porto: Porto Editora, 79-100. 

Bush, Tony (1986), Theories of educational administration, London: Harper e Row. 

Caetano, Ana P. e Silva, Maria L. (2009), «Ética profissional e formação de professores», Sísifo: revista de ciên-

cias da educação, n.º 8, 49-59. 

Canário, Rui (Org.), Inovação e projecto educativo de escola, Lisboa: Educa. 

Chaer, Laura (2006), Uma persquisa sobre holismo e educação holística, Fragmentos de cultura, vol. 16, nº 4, 

555-566. 

Chiavenato, Idalberto (1989a), Recursos humanos na empresa: pessoas, organizações esistemas (Vol. I), São 

Paulo: Atlas. 

Chiavenato, Idalberto (1999), Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações, 

Rio de Janeiro: Elsevier. 

Costa, Jorge A. (1997), O projecto educativo da escola: discursos e práticas, Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Costa, Mª Guilhermina (2001), «A tolerância como paradigma antropológico». In Carvalho, Adalberto (org.), 

Filosofia da educação: temas e problemas, Porto: Ed. Afrontamento, 89-107. 

Cunha, Miguel e Rego, Arménio (2009), Liderança Positiva. Lisboa: Edições Sílabo. 

Cunha, Miguel et al. (2007), Organizações Positivas. Lisboa: Dom Quixote. 

Ferreira, Liliana S. (2010), «O trabalho dos professores em contextos de gestão escolar», Revista portuguesa de 

educação, nº 23 (1), 81-98. 

Fisher, Gustave N. (1994), A dinâmica social: violência, poder, mudança, Lisboa: Planeta Editora. 

Flick, Uwe (2009), Qualidade na pesquisa qualitativa, Porto Alegre: Artmed Editora.  

Flores, Maria A. (2017), Profissionalismo e liderança dos professores, Santo Tirso: De Facto Editores. 

Fonseca, Eduardo N. (2012), «Contributos para a formação do educador à luz do mandato moral da escola», 

Revista portuguesa de pedagogia, ano 46, nº 2, 9-30. 

Formosinho, João e Machado, Joaquim (2000), «Autonomia, projecto e liderança». In Costa, J. A. (org.), 

Liderança e estratégia nas organizações escolares, Aveiro: Universidade de Aveiro. 

Fullan, Michael e Hargreaves, Andy (2001), Por que é que vale a pena lutar?: o trabalho de equipa na esco-

la, Porto: Porto Editora. 

Ghiglione, Rodlphe e Matalon, Benjamin (1992), O inquérito: teoria e prática, Oeiras: Celta.  

Goleman, Daniel (2016), Inteligência emocional, Lisboa: Círculo Leitores. 

Gomes, António e Cruz, José (2007), «Abordagem carismática e transformacional: modelos conceptuais e con-

tributos para o exercício da liderança», Psicológica, 18 (3), 143-161. 

José de Oliveira, Renato (1996), «Ética e educação: a formação do homem no contexto de crise da razão», Revis-

ta brasileira de educação, nº 2, 33-41. 

López, Sandra M. (2014), «Los métodos mixtos de investigación: presupuestos generales y aportes a la evalua-

ción educativa», Revista portuguesa de pedagogia, ano 48, nº1, 7-23. 

Maia, Carlos F. (2004) (org.), Valores para a educação, Chaves: SNPL. 

Martín, Miguel M. (1996), «Una propuesta pedagógica para educar en valores», Pensamiento educativo, vol. 18, 

185-209. 

Pacheco, José A. (2009), «Processos e práticas de educação e formação: para uma análise da realidade portugue-

sa em contextos de globalização», Revista portuguesa de educação  (fev. 2009), 105-143. 

Pedro, Ana (2006), «Razão filosófica e razão educativa: a filosofia da educação como uma filosofia aplicada», 

Revista portuguesa de pedagogia, ano 40, nº 1, 185-196. 

Quintas, Helena e Gonçalves, José A. (2012), «A liderança das escolas em três regiões portuguesas: uma visão a 

partir da avaliação externa», Revista portuguesa de pedagogia, ano 25, nº 2, 89-116 

Ribeiro, Eliane (2009), Ética e o profissionalismo docente, Lisboa: Universidade de Lisboa (texto policopiado). 

Salán, et al. (ed.) (1987), Temas actuales en educación: panorámica y perspectivas, Barcelona: PPU.  

Sanches, Maria F. (2006), «Desafios a uma teoria da educação na pós-modernidade», Revista portuguesa de 

pedagogia, ano XL, nº 2, 225-236. 

Santos, Savio G. (2010), O ambiente em sala de aula e a ética no trabalho docente, Revista ibero-americana de 

educação, nº 54/1.  

Sarramona, Jaume(2011), «¿Qué significa ser profesional docente en la actualidad?», Revista portuguesa de 

pedagogia – extra-série, 427-440. 

Schulz, Almiro (2008), Ética e gestão educacional, Editora: Átomo e Alínea. 

Stoner, James A. F. e Freeman, R. Edward (1995). Administração, Rio de Janeiro: Editora PHB. 

Tadêus, P. A. e Cunha, Nilda A. F. (2009), «Ética na educação», Rev. triang.: ens. pesq. ext. uberaba – MG, v.2. 

n.2, p.139-152. 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        311 
 

Teixeira, Leônia C. e Ramos, Natália (2011), «Sobre o ethos na educação: dialogando com Kohlberg, Habermas 

e Boaventura de Sousa Santos», Revista portuguesa de pedagogia, ano 45, nº 1, 143-163. 

Veiga, Manuel A. (2005), Um perfil ético para educadores, Viseu: Palimage. 

Vieira, Flávia (2006), «Formação reflexiva de professores e pedagogia para a autonomia: para a constituição de 

um quadro ético e conceptual da supervisão pedagógica». In Vieira, Flávia et al., No caleidoscópio da su-

pervisão: imagens da formação e da pedagogia, Mangualde: Pedago, 15-44. 

 

2.2. Suporte digital  

Alarcão, Isabel (2009), «Formação e supervisão de professores: uma nova abrangência», Sísifo: revista de 

ciências da educação, nº 8, 119-128. Consultado em janeiro de 2016, em: http://sisifo.fpce.ul.pt 

Alves, Marcos e Alves, Carla Regina (s/d), O supervisor educacional como articulador da ética no contexto esco-

lar. Consultado em janeiro de 2016, em :  

https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/2248/2244 

Estrela, Maria T. e Caetano, Ana P. (2012), «Reflexões sobre a formação ética inicial de professores», Interac-

ções, nº 21, 219-230. Consultado em junho de 2016, em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rweZfJNsZJEJ:repositorio.ul.pt/bitstream/10451/

12312/1/1532-3574-1-PB.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Gardou, Charles (2016), «O tempo dos saberes», Revista lusófona de educação, nº 34, 89-106. Consultado em 

janeiro de 2017, em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34949759007 

Gomes, Carlos Alberto (2009), Poder, autoridade e liderança institucional na escola e na sala de aula. Consul-

tado em março de 2016, em:  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:143qtnlWg7sJ:www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63

/v17n63a04.pdf+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt 

Torres, Leonor L e Palhares, José A. (2009). “Estilos de Liderança e escola democrática”. In Pedro Abrantes e 

outros (Orgs.), Atas do encontro Contextos Educativos na Sociedade Contemporânea, vol. I – Comunica-

ções. Lisboa/ISCTE: Secção da Sociologia da Educação da Associação Portuguesa de Sociologia, 123-

142. Consultado em abril de 2016 em: http://www.aps.pt/cms/imagens/ficheiros/FCH4b11c4088da30.pdf  

Mancebo, Nuria et al. (s/d). Liderazgo para la responsabilidad y ética profesional: análisis exploratorio en el 

contexto de la administración pública. Girona: Universida- de de Girona. Consultado em maio de 2016, 

em: http://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XIV/MANCEBO_NURIA_ET_AL.pdf      

Rémon, Rafel I. (s/d), Perfil del directivo ideal. Consultado em março de 2015 em: 

 http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/perfil_del_directivo_ideal.doc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisifo.fpce.ul.pt/
https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/2248/2244
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rweZfJNsZJEJ:repositorio.ul.pt/bitstream/10451/12312/1/1532-3574-1-PB.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rweZfJNsZJEJ:repositorio.ul.pt/bitstream/10451/12312/1/1532-3574-1-PB.pdf+&cd=1&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34949759007
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:143qtnlWg7sJ:www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63/v17n63a04.pdf+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:143qtnlWg7sJ:www.scielo.br/pdf/ensaio/v17n63/v17n63a04.pdf+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://www.aps.pt/cms/imagens/ficheiros/FCH4b11c4088da30.pdf
http://www.eben-spain.org/docs/Papeles/XIV/MANCEBO_NURIA_ET_AL.pdf
http://www.sld.cu/galerias/doc/sitios/infodir/perfil_del_directivo_ideal.doc


Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        312 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        I 
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        III 
 

Anexo I 

EVOLUÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DO DIRETOR147 

 

 No quadro das alterações legislativas que foram ocorrendo, também o enquadramento 

jurídico da direção dos estabelecimentos de ensino público foi sendo redefinido.  

  Após o 25 de abril de 1974, o Decreto-Lei 769-A/76, de 23 de outubro, consagrou a 

colegialidade do órgão de gestão das escolas. Assim, o gestor de estabelecimento à frente dos 

destinos da escola, ao abrigo do Decreto-Lei 769-A/76, de 23 de outubro, era presidente do 

conselho diretivo, presidia a um órgão colegial e respondia “individual e solidariamente pe-

rante o Estado” pelo cumprimento das normas em vigor.   

 A publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) em 1986 vem instituir a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo na vida da escola e a integração 

na comunidade local:  

 

O sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito nacional, 

regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a comuni-

dade mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, das famí-

lias, das autarquias, de entidades representativas das atividades sociais, económicas e 

culturais e ainda de instituições de carácter científico.  

O funcionamento dos estabelecimentos de educação e ensino, nos diferentes níveis, ori-

enta-se por uma perspetiva de integração comunitária, sendo, nesse sentido, favorecida 

a fixação local dos respetivos docente (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro).  

 

 Em 1989, com o Decreto-Lei n.º 43/89, de 3 de fevereiro, define-se um quadro orienta-

dor da autonomia das escolas no âmbito de uma ação que pretendia reformar o sistema educa-

tivo, reforçando os princípios de democraticidade e alargando a sua capacidade de diálogo 

com as comunidades em que se inserem.  

 Em 1991, o presidente do conselho diretivo dá lugar ao diretor executivo e vê as suas 

competências alargadas – é ele o   

 

 responsável perante a administração educativa pela compatibilização das políticas 

educativas definidas a nível nacional, com as orientações do conselho de escola, tendo 

em vista níveis de qualidade de ensino que satisfaçam as aspirações da comunidade es-

colar (Decreto-Lei 172/91, de 10 de maio).  
 

 Com a publicação do Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de maio, a direção das escolas tem a 

sua definição novamente reformulada e o responsável pela direção executiva da escola pode 

ser o presidente do conselho executivo ou o diretor, conforme decisão da escola. Seja qual for 

a design-ação, o leque de competências mantém-se alargado, na linha do que já havia sido 

legislado no Decreto-Lei 172/91, de 10 de maio, e acentua-se a dimensão de prestação de con-

tas da direção, bem como a participação de atores locais na vida da escola, nomeadamente nos 

                                                           
147 O texto foi adaptado à formatação a que obedeceu todo o corpo do trabalho. O título merece uma referência, 

no contexto do que já foi expresso no decorrer do nosso texto: aqui o termo competências tem o sentido de 

funções atribuídas ou de atribuições do ‘cargo’ – ou papel; noutro sentido, competência é a capacidade 

manifestada – ou estatuto adquirido. Mas em caso algum se poderá usar o termo com o sentido hoje utilizado 

para expressar uma ‘habilidade’ funcional para executar uma tarefa. A direção de uma escola ou, no sentido 

mais amplo, a liderança escolar, mesmo intermédia, não é ‘tarefa’ que se aprenda como quem sabe ligar um 

interruptor ou instalar um aparelho de ar condicionado. 
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órgãos de gestão e decisão estratégica da escola, tal como está disposto no Artº 8º do Decreto-

Lei 115-A/98, de 4 de maio, nos números dois e três:   

 

2 – A assembleia é o órgão de participação e representação da comunidade educativa, 

devendo estar salvaguardada na sua composição a participação de representantes dos 

docentes, dos pais e encarregados de educação, dos alunos, do pessoal não docente e 

da autarquia local.  

3 — Por opção da escola, a inserir no respetivo regulamento interno, a assembleia po-

de ainda integrar representantes das atividades de carácter cultural, artístico, científi-

co, ambiental e económico da respetiva área, com relevo para o projeto educativo da 

escola.   

 

A publicação do Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, bem como a sua republicação no 

137/2012, de 2 de julho, vem confirmar a figura do diretor como órgão unipessoal de direção.   

 O quadro seguinte permite observar o alargamento das responsabilidades do cargo a 

partir de 1991.   

 

Decreto-Lei n.º 172/91, 

de 10 de maio 

 

Decreto-Lei n.º 115-/98, 

de 4 de maio 

 

Decreto-Lei n.º 75/2008, 

de 22 de julho 

 

Decreto-Lei n.º 37/2012, 

de 2 de julho 

 

O diretor executivo é o 

órgão de administração e 

gestão do estabelecimen-

to de ensino nas áreas 

cultural, pedagógica, 

administrativa e financei-

ra, responsável perante a 

administração educativa 

ela compatibilização das 

políticas educativas defi-

nidas a nível nacional, 

com as orientações do 

conselho de escola, tendo 

em vista níveis de quali-

dade de ensino que satis-

façam as aspirações da 

comunidade escolar.  

1-Das propostas elabora-

das pelo conselho peda-

gógico nos termos pre-

vistos no artigo 32.º do 

presente diploma compe-

te ao diretor executivo 

submeter à aprovação do 

conselho de escola:  

a) O regulamento interno 

da escola;  

b) O projeto educativo da 

escola;  

c) Os planos plurianual e 

anual de atividades da 

escola.  

2 - Compete ainda ao 

diretor executivo:  

a) Executar e fazer exe-

cutar as deliberações do 

conselho de escola;  

A direção executiva é 

assegurada por um con-

selho executivo ou por 

um diretor, que é o órgão 

de administração e ges-

tão da escola nas áreas 

pedagógica, cultural, 

administrativa e financei-

ra.  

Compete à direção exe-

cutiva, ouvido o conse-

lho pedagógico, elaborar 

e submeter à aprovação 

da assembleia os seguin-

tes documentos:  

a) Projeto educativo da 

escola;  

b) Regulamento interno 

da escola;  

c) Propostas de celebra-

ção de contratos de auto-

nomia.  

2 — No plano da gestão 

pedagógica, cultural, 

administrativa, financeira 

e patrimonial, compete à 

direção executiva, em 

especial:  

a) Definir o regime de 

funcionamento da escola;  

b) Elaborar o projeto de 

orçamento, de acordo 

com as linhas orientado-

ras definidas pela assem-

bleia; 

 c) Elaborar o plano 

anual de atividades e 

O diretor é o órgão de 

administração e gestão 

do agrupamento de esco-

las ou escola não agru-

pada nas áreas pedagógi-

ca, cultural, administrati-

va, financeira e patrimo-

nial.   

Compete ao diretor sub-

meter à aprovação do 

conselho geral o projeto 

educativo elaborado pelo 

conselho pedagógico.  

2 — Ouvido o conselho 

pedagógico, compete 

também ao diretor:  

a) Elaborar e submeter à 

aprovação do conselho 

geral:  

i) As alterações ao regu-

lamento interno;  

ii) Os planos anual e 

plurianual de atividades;  

iii) O relatório anual de 

atividades;  

iv) As propostas de cele-

bração de contratos de 

autonomia;  

b) Aprovar o plano de 

formação e de atualiza-

ção do pessoal docente e 

não docente, ouvido 

também, no último caso, 

o município.  

3 — No ato de apresen-

tação ao conselho geral, 

o diretor faz acompanhar 

O diretor é o órgão de 

administração e gestão 

do grupamento de esco-

las ou escola não agru-

pada nas áreas pedagógi-

ca, cultural, administrati-

va, financeira e patrimo-

nial.  

Compete ao diretor sub-

meter à aprovação do 

conselho geral o projeto 

educativo elaborado pelo 

conselho pedagógico.  

2 — Ouvido o conselho 

pedagógico, compete 

também ao diretor:  

a) Elaborar e submeter à 

aprovação do conselho 

geral:  

i) As alterações ao regu-

lamento interno;  

ii) Os planos anual e 

plurianual de atividades;  

iii) O relatório anual de 

atividades;  

iv) As propostas de cele-

bração de contratos de 

autonomia;  

b) Aprovar o plano de 

formação e de atualiza-

ção do pessoal docente e 

não docente, ouvido 

também, no último caso, 

o município.  

3 — No ato de apresen-

tação ao conselho geral, 

o diretor faz acompanhar 
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b) Submeter à aprovação 

do conselho de escola o 

projeto de orçamento 

anual;  

c) Propor à apreciação do 

conselho de escola rela-

tórios trimestrais de 

situação da atividade 

desenvolvida;  

d) Submeter à aprovação 

do conselho de escola o 

relatório anual de ativi-

dades;  

e) Submeter à aprovação 

do conselho de escola o 

relatório das contas de 

gerência;  

f) Incentivar no plano 

executivo a participação 

dos diferentes sectores da 

comunidade escolar, no 

respeito pelo regulamen-

to interno, pelo projeto 

educativo e pelo plano 

anual de atividades da 

escola, disponibilizando 

os meios necessários a 

uma eficaz prossecução 

das atribuições da escola 

nos planos em que se 

desenvolve a respetiva 

autonomia;  

g) Promover e dinamizar 

iniciativas de carácter 

cultural, desportivo, 

recreativo e outras, de 

acordo com os critérios 

estabelecidos pelo conse-

lho de escola;  

h) Promover a articula-

ção dos regulamentos de 

funcionamento das estru-

turas e órgãos de coorde-

nação e orientação edu-

cativas previstos no 

presente diploma;  

i) No plano executivo, 

superintender nas ativi-

dades da escola, de acor-

do com a legislação 

vigente e as orientações 

do conselho de escola;  

j) Promover e dinamizar 

vias alternativas de orga-

nização escolar, median-

te critérios dinâmicos e 

flexíveis na distribuição 

dos recursos;  

l) Garantir a instrumenta-

lidade dos meios admi-

aprovar o respetivo do-

cumento final, de acordo 

com o parecer vinculati-

vo da assembleia;  

d) Elaborar os relatórios 

periódicos e final de 

execução do plano anual 

de atividades;  

e) Superintender na cons-

tituição de turmas e na 

elaboração de horários;  

f) Distribuir o serviço 

docente e não docente;  

g) Designar os diretores 

de turma;  

h) Planear e assegurar a 

execução das atividades 

no domínio da ação soci-

al escolar;  

i) Gerir as instalações, 

espaços e equipamentos, 

bem como os outros 

recursos educativos;  

j) Estabelecer protocolos 

e celebrar acordos de 

cooperação ou de associ-

ação com outras escolas 

e instituições de forma-

ção, autarquias e coleti-

vidades;  

l) Proceder à seleção e 

recrutamento de pessoal 

docente e não docente, 

salvaguardado o regime 

legal de concursos;  

m) Exercer as demais 

competências que lhe 

forem atribuídas na lei e 

no regulamento interno.  

 Compete ao presidente 

do conselho executivo ou 

ao diretor, nos termos da 

legislação em vigor:  

a) Representar a escola;  

b) Coordenar as ativida-

des decorrentes das com-

petências próprias da 

direção executiva;  

c) Exercer o poder hie-

rárquico, designadamen-

te em matéria disciplinar, 

em relação ao pessoal 

docente e não docente;  

d) Exercer o poder disci-

plinar em relação aos 

alunos;  

e) Proceder à avaliação 

do pessoal docente e não 

docente.  

O presidente do conselho 

os documentos referidos 

na alínea a) do número 

anterior dos pareceres do 

conselho pedagógico.  

4 — Sem prejuízo das 

competências que lhe 

sejam cometidas por lei 

ou regulamento interno, 

no plano da gestão peda-

gógica, cultural, adminis-

trativa, financeira e pa-

trimonial, compete ao 

diretor, em especial:  

a) Definir o regime de 

funcionamento do agru-

pamento de escolas ou 

escola não agrupada;  

b) Elaborar o projeto de 

orçamento, em confor-

midade com as linhas 

orientadoras definidas 

pelo conselho geral;  

c) Superintender na cons-

tituição de turmas e na 

elaboração de horários;  

d) Distribuir o serviço 

docente e não docente;  

e) Designar os coordena-

dores de escola ou esta-

belecimento de educação 

pré-escolar;  

f) Designar os coordena-

dores dos departamentos 

curriculares e os direto-

res de turma;  

g) Planear e assegurar a 

execução das atividades 

no domínio da ação soci-

al escolar, em conformi-

dade com as linhas orien-

tadoras definidas pelo 

conselho geral;  

h) Gerir as instalações, 

espaços e equipamentos, 

bem como os outros 

recursos educativos;  

i) Estabelecer protocolos 

e celebrar acordos de 

cooperação ou de associ-

ação com outras escolas 

e instituições de forma-

ção, autarquias e coleti-

vidades, em conformida-

de com os critérios defi-

nidos pelo conselho geral 

nos termos da alínea p) 

do n.º 1 do artigo 13.º;  

j) Proceder à seleção e 

recrutamento do pessoal 

docente, nos termos dos 

os documentos referidos 

na alínea a) do número 

anterior dos pareceres do 

conselho pedagógico.  

4 — Sem prejuízo das 

competências que lhe 

sejam cometidas por lei 

ou regulamento interno, 

no plano da gestão peda-

gógica, cultural, adminis-

trativa, financeira e pa-

trimonial, compete ao 

diretor, em especial:  

a) Definir o regime de 

funcionamento do agru-

pamento de escolas ou 

escola não agrupada;  

b) Elaborar o projeto de 

orçamento, em confor-

midade com as linhas 

orientadoras definidas 

pelo conselho geral;  

c) Superintender na cons-

tituição de turmas e na 

elaboração de horários;  

d) Distribuir o serviço 

docente e não docente;  

e) Designar os coordena-

dores de escola ou esta-

belecimento de educação 

pré-escolar;  

f) Propor os candidatos 

ao cargo de coordenador 

de departamento curricu-

lar nos termos definidos 

no n.º 5 do artigo 43.º e 

designar os diretores de 

turma;  

g) Planear e assegurar a 

execução das atividades 

no domínio da ação soci-

al escolar, em conformi-

dade com as linhas orien-

tadoras definidas pelo 

conselho geral;  

h) Gerir as instalações, 

espaços e equipamentos, 

bem como os outros 

recursos educativos;  

i) Estabelecer protocolos 

e celebrar acordos de 

cooperação ou de associ-

ação com outras escolas 

e instituições de forma-

ção, autarquias e coleti-

vidades, em conformida-

de com os critérios defi-

nidos pelo conselho geral 

nos termos da alínea o) 

do n.º 1 do artigo 13.º;  
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nistrativos e financeiros 

face a objetivos educati-

vos e pedagógicos;  

m) Operacionalizar a 

informação, de modo que 

esta se encontre sempre 

disponibilizada e ao 

serviço da comunidade;  

n) Elaborar e submeter à 

aprovação do conselho 

de escola as normas e 

critérios da ação social 

escolar, nos termos da 

alínea o) do n.º 1 do 

artigo 8.º;  

o) Exercer as demais 

competências fixadas na 

lei ou no regulamento 

interno da escola.  

3 - Em matéria discipli-

nar relativa a alunos 

compete ao diretor exe-

cutivo:  

a) Determinar a aplica-

ção de sanções não sus-

pensivas ou exclusivas;  

b) Determinar, sob pro-

posta do conselho de 

turma, a aplicação de 

penas de suspensão até 

oito dias, não podendo 

aplicar pena superior à 

proposta.  

 

 

 

executivo ou o diretor é 

membro do conselho 

pedagógico.  

 

regimes legais aplicá-

veis;  

l) Dirigir superiormente 

os serviços administrati-

vos, técnicos e técnico -

pedagógicos.  

5 — Compete ainda ao 

diretor:  

a) Representar a escola;  

c) Exercer o poder hie-

rárquico em relação ao 

pessoal docente e não 

docente;  

d) Exercer o poder disci-

plinar em relação aos 

alunos;  

e) Intervir nos termos da 

lei no processo de avali-

ação de desempenho do 

pessoal docente;  

f) Proceder à avaliação 

de  

desempenho do pessoal 

não docente.  

6 — O diretor exerce 

ainda as competências 

que lhe forem delegadas 

pela administração edu-

cativa e pela câmara 

municipal.  

 

 

 

j) Proceder à seleção e 

recrutamento do pessoal 

docente, nos termos dos 

regimes legais aplicá-

veis;  

k) Assegurar as condi-

ções necessárias à reali-

zação da avaliação do 

desempenho do pessoal 

docente e não docente, 

nos termos da legislação 

aplicável;  

l) Dirigir superiormente 

os serviços administrati-

vos, técnicos e técnico 

pedagógicos.  

5 — Compete ainda ao 

diretor:  

a) Representar a escola;  

b) Exercer o poder hie-

rárquico em relação ao 

pessoal docente e não 

docente;  

c) Exercer o poder disci-

plinar em relação aos 

alunos nos termos da 

legislação aplicável;  

d) Intervir nos termos da 

lei no processo de avali-

ação de desempenho do 

pessoal docente;  

e) Proceder à avaliação 

de  

desempenho do pessoal 

não docente;  

6 — O diretor exerce 

ainda as competências 

que lhe forem delegadas 

pela administração edu-

cativa e pela câmara 

municipal.   

 

 Em suma, no quadro legal em vigor, o diretor é responsável pela elaboração e apresen-

tação dos documentos estruturantes da escola ao conselho geral, que os aprova, pela elabora-

ção do plano de formação do pessoal docente e não docente, pela definição do regime de fun-

cionamento do agrupamento, pela avaliação do pessoal docente, no quadro da legislação em 

vigor (cf. Decreto-Lei 137/2012, de 2 de julho). Isto é, o diretor tem a incumbência de repre-

sentar o estabelecimento, de exercer o poder hierárquico, de garantir a qualidade do ensino e o 

bom funcionamento dos serviços técnicos e administrativos, de gerir os equipamentos e pre-

servar o património do agrupamento, tudo isto numa lógica de prestação de contas quer ao 

conselho geral, onde estão representados os atores locais, quer à administração educativa cen-

tral e local.   

 De notar que com o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de maio, o diretor, ou o presidente 

do conselho executivo, se a escola optasse por essa modalidade de gestão, era membro do 

Conselho Pedagógico, mas não necessariamente o seu presidente. O Decreto-Lei n.º 75/2008, 
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de 22 de julho, vem devolver ao diretor a presidência do Conselho Pedagógico e reconhecer-

lhe competências de gestão pedagógica, “sem as quais estaria sempre diminuído nas suas fun-

ções”. Ao mesmo tempo que se reconhece esta dimensão de atuação, dá-se visibilidade ao 

cargo e o diretor passa a ser a figura central de representação da escola. Com a publicação do 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho,   

Procede-se ao reajustamento do processo eleitoral do diretor, conferindo-lhe maior le-

gitimidade através do reforço da exigência dos requisitos para o exercício da função e, 

por outro lado, consagram-se mecanismos de responsabilização no exercício dos car-

gos de direção, de gestão e de gestão intermédia.   

 

Em contrapartida, a prestação de contas ao Conselho Geral acentuou-se, bem como a 

dependência hierárquica – é ao Conselho Geral que compete eleger o diretor, aprovar o seu 

mapa de férias, decidir sobre a sua recondução, participar no seu processo de avaliação e pro-

nunciar-se sobre os recursos relativos às medidas disciplinares aplicadas pelo diretor (Lei n.º 

51/2012, de 5 de setembro).  

 A responsabilização da escola, o reforço da sua autonomia, estabelece-se neste quadro 

de prestação de contas, ao nível hierárquico e interno e é visível no reforço das competências 

e nas atribuições de cada um dos órgãos de gestão pedagógica e estratégica, de entre os quais 

se destaca o diretor.   

 A par destas orientações, a própria tutela desenvolve programas de formação de diri-

gentes escolares partindo da noção de complexidade das funções dos diretores e estabelecen-

do como objetivos para essa formação4: Desenvolver competências de gestão e liderança  

 

 Criar, apresentar e implementar um Plano de Melhoria na escola de cada partici-

pante  

 Promover o contacto e intercâmbio entre escolas e empresas  

 Compreender os processos de regulação das políticas públicas na Educação 

(Fonte: Supico, 2013: 13-19) 
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Anexo II 

Perfil do docente baseado em competências148 

Competências 

intelectuais  

(conhecer) 

Competências Inter e 

Intrapessoais 

 (ser) 

Competências soci-

ais 

(conviver) 

Competências 

profissionais  

(fazer) 

 

Manipular concei-

tos e teorias atuali-

zadas sobre filoso-

fia, epistemologia e 

investigação educa-

tiva. 

Assume responsa-

velmente o risco das 

suas opiniões. 

Produz respostas 

adequadas ao bem 

estar coletivo. 

Elabora projetos de aprendizagem 

em diversos cenários: alfabetiza-

ção, educação penitenciária, edu-

cação de crianças transgressoras.  

 

Manipula técnicas 

de escolha de in-

formação.  

 

Assume as mudanças 

de forma crítica e 

criativa.  

 

Desenvolve as capa-

cidades lúdicas dos 

estudantes. 

 

Promove a auto e a inter aprendi-

zagem, ao aplicar metodologias 

ativas que favoreçam a avaliação 

descritiva e de processos.  

Possui conhecimen-

tos sobre aspetos 

sociais, culturais, 

económicos e polí-

ticos da sociedade. 

Desenvolve interesse 

por compreender e 

aprofundar diferentes 

aspetos da realidade. 

 

Respeita o pensamen-

to divergente. 

Conhece e utiliza diversas técni-

cas para a seleção, adequação, 

desenho, elaboração e emprego de 

materiais educativos, informáticos 

ou documentais. 

 Vive em coerência 

com os valores que 

propõe. 

 

Analisa e interpreta 

em equipas interdis-

ciplinares a realidade 

complexa para propor 

soluções. 

Manipula técnicas de trabalho de 

grupo que facilitem o aparecimen-

to da liderança democrática e de 

respeito mútuo. 

 

 Desenvolve a sua 

consciência cívica e 

ecológica. 

 

Reconhece, pratica e 

divulga a defesa da 

saúde, dos direitos 

humanos e da paz. 

Cria e manifesta um ambiente 

estimulador da aprendizagem e da 

sociabilização na sala de aula. 

 

 Mantém a indepen-

dência, sem perder a 

abertura. 

 

Pratica e fomenta a 

responsabilidade 

solidária, a participa-

ção e a equidade. 

Manipula técnicas e instrumentos 

que lhe permitam obter informa-

ção de todo o tipo de fontes, ana-

lisa-a, processa-a e sistematiza-a. 

  Compromete-se com 

os problemas e aspi-

rações da comunida-

de. 

 

Realiza projetos de investigação-

ação sobre a problemática educa-

tiva, com o propósito de produzir 

inovações pertinentes. 

   Promove a participação da escola 

no desenho e execução de proje-

tos de desenvolvimento integral 

da comunidade. 

   Estimula a participação da comu-

nidade na gestão da escola. 

 

   Utiliza os resultados da investiga-

ção na solução de problemas da 

comunidade. 

 

                                                                                                                       (Fonte: Galvis, 2007: 54-55) 

                                                           
148 Este anexo não é significativo para a afirmação do nosso estudo; mas serve para mostrar a ausência de 

preocupações explicitamente do domínio ético-moral e a insistência em aspetos de caráter metodológico e 

socio-ideológico. É evidente o seu pendor ‘elementar’ na indicação do aspeto lúdico como competência 

social; e, em contrapartida, os valores do trabalho, honestidade, honra, solidariedade, espírito de sacrifício, 

etc. não são referidos. Há, de facto, um grande receio de abordagem das questões profundas da ética, 

especialmente sob a forma de virtudes. 
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Anexo III 

Levantamento cronológico dos estudos sobre liderança 

PERÍODO ESTUDO AUTOR PRERROGATIVAS 

CORRENTE INATISTA – LIDERANÇA COMO FUNÇÃO DO INDIVÍDUO 

Desde 

1869 

A 1ª abordagem: Teoria 

do Grande Homem 

Francis Galton Os traços dos grandes líderes eram 

herdados geneticamente. 

 

Início do 

séc. XX, 

até meados 

de 1940 

 

Teoria dos traços de 

Personalidade. 

R. M. Strogdill Os líderes nascem feitos e não 

aprendem a ser líderes. 

CORRENTE CONTINGENCIAL: LIDERANÇA COMO FUNÇÃO SITUACIONAL 

1964 Teoria de Troca entre 

Líder e Liderado (LMX). 

Fernand Dansereau Criação de grupos de dentro e gru-

pos de fora. 

 

1967 Teoria Contingencial. Frieed Fiedler 

 

 

1969 Teoria Situacional. Paul Hersey e Ken Blan-

chard 

 

A liderança depende da situação. 

1970 Teoria do Caminho-meta 

de Liderança ou Teoria 

do Caminho-Objetivo. 

 

Robert House O líder deve ajudar os seguidores 

para o alcance das metas. 

1973 Modelo de Participação e 

Liderança ou teoria nor-

mativa. 

Victor Vroon e Phillip 

Yetton 

O líder determina os meios mais 

eficientes e eficazes de chegar à 

decisão. 

 
CORRENTE NEOCARISMÁTICA – LIDERANÇA COMO FUNÇÃO SMBÓLICA: O CARISMA PODE SER APRENDIDO 

1978 Liderança Transacional. James MacGregor Burns 

 

Os líderes realizam troca de valo-

res. 

1978 Liderança Transformaci-

onal. 

James MacGregor Burns O líder inspira os seguidores a 

transcenderem seus próprios inte-

resses. 

 

Após 1990 Liderança carismática. Edward Hollander Líderes seguidores de situação. 

 
CORRENTES CONTEMPORÂNEAS DE LIDERENÇA 

2005 Liderança exercida por 

meio do estudo dos hábi-

tos das pessoas eficazes. 

Stephen Covey Compete ao líder criar condições de 

trabalho que ajudem as pessoas a 

satisfazer as suas necessidades e 

motivações básicas. 

 

2005 Liderança baseada no 

exercício da autoridade. 

James Hunter Modelo de liderança baseado nos 

valores da disciplina, servidão, 

paciência, confiança e amor149. 

 

2005 Liderança focada nas 

pessoas e nas metas a 

cumprir. 

Jack Welch A sua abordagem de liderança é 

inovadora: «ser líder é ajudar outras 

pessoas a crescer e a alcançar o 

sucesso». 

 

                                                                                              (Fonte: Batista de Miranda et al., 2015: 6, corrigido) 

                                                           
149 Só por um grande equívoco no conceito de amor é que se pode considerar que uma “liderança baseada no 

exercício da autoridade” pode assentar numa relação desse valor; ou, então, é o conceito de autoridade que é 

tomado como exercício de função baseada em qualidades muito apreciadas pelos liderados; mas, neste caso, 

‘disciplina’, ‘servidão’ e ‘paciência’ não têm lugar na caraterização. 
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Anexo IV 

Determinação da dimensão da amostra para populações finitas com base na estimativa da proporção popu-
lacional 

  =0,01 =0,05 =0,10     =0,01 =0,05 =0,10     =0,01 =0,05 =0,10

 
Z/2=2,575 Z/2=1,96 Z/2=1,645 

  
Z/2=2,575 Z/2=1,96 Z/2=1,645 

  
Z/2=2,575 Z/2=1,96 Z/2=1,645 

N n n n 
 

N n n n 
 

N n n n 

5 5 5 5 
 

250 246 152 53 
 

1900 1705 320 65 

10 10 10 9 
 

260 256 155 54 
 

2000 1785 322 65 

15 15 14 12 
 

270 266 159 54 
 

2500 2172 333 66 

20 20 19 16 
 

280 275 162 55 
 

3000 2540 341 66 

25 25 24 18 
 

290 285 165 55 
 

3500 2890 346 66 

30 30 28 21 
 

300 295 169 55 
 

4000 3223 351 67 

35 35 32 23 
 

310 304 172 56 
 

4500 3539 354 67 

40 40 36 25 
 

320 314 175 56 
 

5000 3842 357 67 

45 45 40 27 
 

330 324 178 56 
 

5500 4130 359 67 

50 50 44 29 
 

340 333 181 57 
 

6000 4406 361 67 

55 55 48 31 
 

350 343 183 57 
 

6500 4669 363 67 

60 60 52 32 
 

360 352 186 57 
 

7000 4922 364 67 

65 65 56 33 
 

370 362 189 57 
 

7500 5164 365 67 

70 70 59 35 
 

380 372 191 58 
 

8000 5396 367 67 

75 75 63 36 
 

390 381 194 58 
 

8500 5619 368 67 

80 80 66 37 
 

400 391 196 58 
 

9000 5833 368 67 

85 85 70 38 
 

410 400 199 58 
 

9500 6039 369 67 

90 90 73 39 
 

420 410 201 58 
 

10000 6238 370 67 

95 94 76 40 
 

430 419 203 59 
 

11000 6612 371 67 

100 99 80 41 
 

440 429 205 59 
 

12000 6961 372 67 

105 104 83 41 
 

450 438 207 59 
 

13000 7286 373 67 

110 109 86 42 
 

460 448 210 59 
 

14000 7590 374 67 

115 114 89 43 
 

470 457 212 59 
 

15000 7875 375 67 

120 119 92 43 
 

480 467 214 59 
 

16000 8142 375 67 

125 124 94 44 
 

490 476 216 60 
 

17000 8393 376 67 

130 129 97 45 
 

500 485 217 60 
 

18000 8630 376 67 

135 134 100 45 
 

550 532 226 60 
 

19000 8853 377 67 

140 139 103 46 
 

600 579 234 61 
 

20000 9064 377 67 

145 144 105 46 
 

650 626 242 61 
 

30000 10677 379 68 

150 149 108 47 
 

700 672 248 62 
 

40000 11720 381 68 

155 154 111 47 
 

750 718 254 62 
 

50000 12449 381 68 

160 158 113 48 
 

800 763 260 62 
 

60000 12988 382 68 

165 163 116 48 
 

850 809 265 63 
 

70000 13403 382 68 

170 168 118 49 
 

900 854 269 63 
 

80000 13731 382 68 

175 173 120 49 
 

950 899 274 63 
 

90000 13998 383 68 

180 178 123 49 
 

1000 943 278 63 
 

100000 14220 383 68 

185 183 125 50 
 

1100 1032 285 64 
 

200000 15308 383 68 

190 188 127 50 
 

1200 1119 291 64 
 

300000 15709 384 68 

195 193 130 50 
 

1300 1206 297 64 
 

400000 15917 384 68 

200 198 132 51 
 

1400 1291 302 65 
 

500000 16045 384 68 

210 207 136 51 
 

1500 1376 306 65 
 

600000 16131 384 68 

220 217 140 52 
 

1600 1459 310 65 
 

700000 16193 384 68 

230 227 144 52 
 

1700 1542 314 65 
 

800000 16240 384 68 

240 237 148 53   1800 1624 317 65   900000 16277 384 68 

                                    (Fonte: Silva
b
, 2011: 47) 
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(Nota: por uma questão de economia de espaço, cada item é identificado por uma letra, que precede o texto a que 

se refere, evitando-se, assim, deixar colunas em branco) 

L
eg

is
la

çã
o

  

Presidente CD/ 

Diretor 

 

A 

 

Presidente 

CE/CG 

 

B 

 

Presidente 

CP 

 

C 

Delegado de 

Grupo/ 

Coordenador 

Depart. 

D 

 

Diretor de 

Turma 

 

E 

 

Professor/ 

Educador 

 

F 

Decreto-Lei 

48572/68 

(ciclo prepara-

tório) 

 

A 

art. 136º e) Velar pela saúde moral e física dos alunos, dentro e fora da escola, procurando 

remover, se necessário com recurso às autoridades administrativas ou policiais, tudo quanto 

possa comprometê-la, e zelando pelo asseio e higiene do edifício. 

 

 

 

 

Lei nº 46/86, 

de 14 de Ou-

tubro – LBSE 

A  

Art. 43-1) A administração e gestão do siste-

ma educativo devem assegurar o pleno respei-

to pelas regras de democraticidade e de parti-

cipação que visem a consecução dos objetivos 

pedagógicos e educativos, nomeadamente no 

domínio da formação social e cívica150. 

Art. 45 – 3) Na administração e gestão dos 

estabelecimentos de educação e ensino devem 

prevalecer critérios de natureza pedagógica e 

científica sobre critérios de natureza adminis-

trativa. 

F 

Art.30-1. A formação de professores e 

educadores assenta nos seguintes princí-

pios:  

a) Formação inicial de nível superior, 

proporcionando a todos os educadores e 

professores de todos os níveis de educação 

e ensino151 a informação, os métodos e as 

técnicas científicos e pedagógicos de base, 

bem como a formação pessoal e social 

adequadas ao exercício da função. 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-lei 

139-A/90, de 

28 de Abril 

(estatuto) 

A 

Art. 57, 3- «O exercício de funções em órgãos 

de administração e gestão dos estabelecimen-

tos de educação ou de ensino que envolvam o 

exercício de poderes de autoridade é reservado 

a docente de nacionalidade portuguesa» 

F 

Preâmbulo: «… fundamental da moderni-

zação da educação portuguesa a valoriza-

ção social e profissional dos educadores, 

com a consequente melhoria qualitativa do 

exercício da função docente» 

F 

«… introduzindo-se, pela primeira vez na legislação portuguesa de educação, requisitos 

físicos e psíquicos específicos para o exercício da função docente, o que permitirá definir as 

doenças profissionais  do pessoal docente…» - com objetivos de gestão de pessoal. 

F 

Art. 10º, 2) Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se 

por níveis de excelência, são deveres profissionais específicos co pessoal docente: 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos;  

b) Colaborar com todos os intervenientes no processo educativo, favorecendo a criação e o 

desenvolvimento de relações de respeito mútuo …»  

F 

Art. 22 e) Possuir a robustez física, o perfil psíquico e as características de personalidade 

indispensáveis ao exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória» 

                                                           
150 Aqui já se releva a formação social e cívica. 

151 Tanto de fala de educação como de ensino. 
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Decreto-Lei 

105/97,  

de 29 de Abril 

 

 

A 

56º 

Especifica as ‘outras funções educativas’ em:  

a) Educação Especial;  

b) Administração Escolar;  

c) Administração Educacional;  

d) Animação Sócio-Cultural;  

e) Educação de Adultos;  

f) Orientação Educativa;  

g) Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores;  

h) Gestão e Animação da Formação;  

i) Comunicação Educacional e Gestão da Informação;  

j) Inspecção da Educação 

 

F 

57º 2) «A recusa pelo docente que se encontre qualificado para o exercício de outras funções 

educativas, … do desempenho efectivo dessas mesmas funções … determina, no primeiro 

momento de avaliação de desempenho a ela subsequente, a atribuição da menção qualitativa 

de Não satisfaz, …» 

 

 

 

DL 1/98,  

de 2 de janeiro 

F 

10º 2. 

a) Contribuir para a formação e realização integral dos alunos, promovendo o desenvolvi-

mento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e criatividade, incentivando a 

formação de cidadãos civicamente responsáveis e democraticamente intervenientes na vida 

da comunidade; 

b) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos alunos e demais membros da 

comunidade educativa, valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos 

de exclusão e discriminação; 

Depois incentiva a não falta e a reforma por se considerar pouco interessado em manter-se 

no exercício. 

Decreto-Lei nº 

121/2005, 

 de 

26-07 

art. 1. 

«…modifican

do algumas 

regras de 

enquadramen-

to funcional e 

estatutário da 

função docen-

te» 

 

F 

Artigo 3º 

Princípios fundamentais. A actividade do pessoal docente desenvolve-se de acordo com os 

princípios fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa e no quadro 

dos princípios gerais e específicos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo. 

 

Artigo 10º 

Deveres Gerais.  (toda as aterações, que são muitas,  vêm no sentido de ‘funcionalizar’ os 

professores e não no sentido de adua atividade se orientar para a formação dos alunos, ape-

sar de reduzir o nº 2 da letra n) para a letra h). E acrescenta 10-A (deveres para com os alu-

no, até à letra j); 10 B (Deveres para com a escola e os outros docentes, até à letra h);  e 10º 

– C (Deveres para com os pais e encarregados de educação, até à letra e). 

 

Art. 13º  

Na formação inicial introduz-se, além do mais, a a) Profissional e ética; 

 

Artigo 22º Requisitos gerais e específicos 

[Há acrescentos em relação a impedimentos para o exercício da função docente, como a 

toxicodependência e o alcoolismo. 

São 4 números com numerosas alíneas sobre ‘deveres’ no exercício específico da função. 

Existe também uma quantidade enorme de artigos e números e alíneas referindo-se aos re-

quisitos para progressão na carreira. Este DL já fala na separação entre professores e titula-

res.] 

 

https://dre.tretas.org/dre/81542/
https://dre.tretas.org/dre/81542/
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/07/142A00/43694371.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2005/07/142A00/43694371.pdf
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[É a versão em 

DL do futuro 

estatuto 

15/2007/de 19 

de janeiro, que 

faz a distinção 

entre professo-

res e titulares] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 31º  

É acrescentado um novo artigo (passando o anterior 31 para 32) sobre o período probatório, 

com 14 números. 

Art. 91º 

[A interrupção da atividade passa a ser designada atividade letiva – pelo que os docentes 

estão ao serviço para reuniões de planificação ou outras, incluindo a formação contínua] 

 

O cap. XI (art. 112-117) fala do regime disciplinar 

A 

Cap. III, Secção III, especialmente art. 2  

Fala do 6 diretor, mas é do centro de formação, quando trata do regime jurídico da formação 

contínua.  

F 

Cap. IV, da secção III 

Refere-se a formadores, mas dos centros de formação contínua. 

D 

CAPÍTULO II 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Artigo 5º Cargos de coordenação científico-pedagógica 

 

[Refere-se às tarefas que podem/devem executar, logo que existam, ‘titulares’, mas não ao 

perfil que devem ter]. 

 

Decreto-Lei 

n.º 15/2007 

de 19 de Ja-

neiro 

 

 

 

 

D 

Preâmbulo  

[não se referindo claramente a cargos específi-

cos, diz, no entanto:] «… é indispensável pro-

ceder à correspondente estruturação da carreira, 

dotando cada estabelecimento de ensino de um 

corpo de docentes reconhecido, com mais expe-

riência, mais autoridade e mais formação, que 

assegure em permanência funções de maior 

responsabilidade e que constitua uma categoria 

diferenciada» … «…ficando reservado à cate-

goria superior, de professor titular, o exercício 

de funções de coordenação e supervisão». 

F 

Preâmbulo:  

«…reafirma-se a noção de que os educa-

dores e professores são os agentes fun-

damentais da educação escolar. O traba-

lho organizado dos docentes nos estabe-

lecimentos de ensino constitui 

certamente o principal recurso de que 

dispõe a sociedade portuguesa para pro-

mover o sucesso dos alunos, prevenir o 

abandono escolar precoce e melhorar a 

qualidade das aprendizagens» 

 

«… uma nova codificação de direitos e 

deveres que consagra, em termos inova-

dores, os direitos à colaboração, à consi-

deração e ao reconhecimento da autori-

dade dos professores pelos alunos, suas 

famílias e demais membros da comuni-

dade educativa, e especifica os seus de-

veres relativamente aos diferentes agen-

tes e parceiros dessa comunidade». 

[Na realidade, só no que foi por nós 

sublinhado é que foi colocado no desdo-

bramento do artigo 10 sobre deveres, 

embora o artigo 9º - «dos direitos» -  

também tenha desdobramentos que são 

especificações gerais da formulação 

genérica de direitos]. 
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 A  

Art. 23º 

É à direção que passa a competir enviar alguém a junta médica para certificar situações de 

alcoolismo ou toxicodependência (1) 

Também as ações periódicas de verificação das condições de trabalho passam a depender do 

pedido do diretor (4) 

F 

Art. 34º, 3.  

«À categoria de professor titular, além das funções de professor, correspondem funções 

diferenciadas pela sua natureza, âmbito e grau de responsabilidade». 

F 

Artigo 35º - Conteúdo funcional 

1 - As funções do pessoal docente são exercidas com responsabilidade profissional e auto-

nomia técnica e científica, sem prejuízo do número seguinte. 

2 - O docente desenvolve a sua atividade profissional de acordo com as orientações de polí-

tica educativa e observando as exigências do currículo nacional, dos programas e das orien-

tações programáticas ou curriculares em vigor, bem como do projeto educativo da escola». 

[Depois seguem 14 especificações de funções dos professores. E no nº 4 especificam-se 6 

funções para os titulares]. 

A 

Art. 43º  

É responsável pelo processo de avaliação. 

A 

Artigo 115º Processo disciplinar 

1 - A instauração de processo disciplinar é da competência do órgão de administração e 

gestão do estabelecimento de educação ou de ensino. 

A 

Artigo 116º Aplicação das penas 

 

1 - A aplicação da pena de repreensão escrita é da competência do órgão de administração e 

gestão do estabelecimento de educação ou de ensino. 

 

 

Decreto-Lei nº 

270/2009,  

de 

30 de setem-

bro 

 

F 

Artigo 8.º 

Direito à segurança na atividade profissional 

1 — O direito à segurança na atividade profissional compreende: 

a) A prevenção e redução dos riscos profissionais, individuais e coletivos, através da adoção 

de programas específicos dirigidos à melhoria do ambiente de trabalho e promoção das 

condições de higiene, saúde e segurança do posto de trabalho; 

b) A prevenção e tratamento das doenças que venham a ser definidas por portaria conjunta 

dos Ministros da Educação e da Saúde, como resultando necessária e directamente do exer-

cício continuado da função docente.  

 

[isto não é novidade, mas continua sem aplicação concreta, como se vê nos casos de junta 

médica] 

A 

 Artigo 115º Processo dis-ciplinar 

 

1 — A instauração de processo disciplinar é da competência do órgão de administração e 

gestão do estabelecimento de educação ou de ensino. 

A 

Secção 2- art.15 (sobre júris para titulares) 

3 — O júri integra: 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/19000/0702407058.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2009/09/19000/0702407058.pdf
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a) O director, que preside; 

 F 

OBS: na secção III, artigo 16º, nº 7, há uma remissão para de acordo com o n.º 2 do artigo 

46.º do Estatuto da Carreira Docente – o que é estranho porque a palavra docente não existe 

no título do estatuto. O mesmo se passa no nº 2 do art. 28º. 

Decreto-Lei 

n.º 75/2010, 

de 23/06 

 

 

[É o que volta atrás na separação entre titulares e não titulares] 

 

 

Decreto-Lei nº 

41/2012, 

de 21/02 

 

 

 

[É o atual ESTATUTO, na generalidade, com exceção alterações por despacho que o atu-

al152 governo saído das eleições de 13 de setembro introduziu. Também diz que, em abrevia-

tura, falará de carreira docente.  

As alterações mais significativas – ou, pelo menos, a sua colocação em prática – aparecem 

no Decreto Regulamentar n.º 26/2012 de 21 de fevereiro, já no governo de coligação, no 

tocante especialmente à questão da avaliação docente]. 

Decreto-Lei 

n.º 146/2013, 

de 22/10. 

[Trata essencialmente da prova a que os novos professores se têm de submeter para concor-

rerem a lugares mesmo provisórios]. 

 

Portaria nº 

677/77,  

de 04/11 

[É essencial-

mente buro-

crático, reme-

tendo mesmo 

para o artigo 

do DL que 

está ao lado 

(769-A/76, de 

23/10)] 

 

A 

artigo 17.º 

2. As decisões do conselho [diretivo] serão tomadas por maioria de votos, tendo o 

presidente, em caso de empate, voto de qualidade.  

Art. 18.º As actas das reuniões do conselho poderão ser consultadas a requerimento de qual-

quer elemento do estabelecimento, exceptuadas as que relatem assuntos que o conselho 

directivo entender de carácter confidencial.  

Art. 19.º - 1. Os membros do conselho directivo serão individual e solidariamente responsá-

veis perante o Estado pelo cumprimento da lei e das normas regulamentares em vigor. 

 

 

Portaria nº 

679/77, 

de 08/11 

C 

2.5 - Enquanto as condições do número anterior [estarem eleitos ou  nomeados pelo menos 

metade dos elementos do CP] não estiverem reunidas, cabe ao presidente do conselho direc-

tivo decidir pelo conselho pedagógico. 

2.23 - As deliberações do conselho pedagógico que tenham de ser executadas pelo conselho 

directivo carecem de aprovação deste. 

 

 

Decreto-Lei nº 

312/83,  

de 01/07 

[porque se reconhece a situação de injustiça perante outras situações, porque é uma tarefa 

muito pesada e porque será motivo de melhor gestão por mais motivação] 

Art.1.º - 1 - Os presidentes dos conselhos directivos dos estabelecimentos de ensino prepara-

tório e secundário passam a auferir uma gratificação mensal de 5000$00 em acréscimo do 

vencimento. [o vice-presidente terá 4000#00 de acréscimo ao salário] 

 

Decreto-Lei nº 

215/84, 

de 3/7 

 (sem interes-

se: prazo das 

comissões 

instaladoras (2 

 

                                                           
152 Atual, aqui, referia-se ao governo de 2011-2015. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0222902237.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2010/06/12000/0222902237.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/03700/0082900855.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/02/03700/0082900855.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20400/0620806209.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/10/20400/0620806209.pdf
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anos) 

Decreto-Lei nº 

43/89, 

de 03/02 

[O presente 

diploma defi-

ne um quadro 

orientador da 

autonomia da 

escola genéri-

co e flexível, 

evitando uma 

regulamenta-

ção limitativa. 

É, portanto, só 

mencionado 

pela sua hori-

zontalidade de 

influência] 

Como característico do ‘espírito’ reinante na época, veja-se um exemplo 

de autonomia proposto, dentro do aspeto pedagógico (porque o texto da lei 

referem muitos outros aspetos):  

 

Artigo 2.º Definição 

1 - Entende-se por autonomia da escola a capacidade de elaboração e 

realização de um projecto educativo em benefício dos alunos e com a 

participação de todos os intervenientes no processo educativo.  

2 - O projecto educativo traduz-se, designadamente, na formulação de 

prioridades de desenvolvimento pedagógico, em planos anuais de activi-

dades educativas e na elaboração de regulamentos internos para os princi-

pais sectores e serviços escolares.  

3 - A autonomia da escola desenvolve-se nos planos cultural, pedagógico 

e administrativo, dentro dos limites fixados pela lei. 

 

Artigo 10.º Da avaliação 

Compete à escola:  

a) Estabelecer requisitos mínimos de aprendizagem que não impeçam a 

progressão do aluno e a sua transição de ano escolar; 

[No primeiro ciclo chegou a ser prática estabelecer os ‘objetivos mínimos’ 

no fim do ano, para assim adaptar a avaliação à realidade das aprendiza-

gens finais – sendo que também haveria que ter em consideração a opinião 

dos pais sobre as vantagens ou inconvenientes de uma retenção de ano]. 

 

A própria terminologia vinha em termos indefinidos de ‘escola’. Por 

exemplo:  

 

Artigo 12.º 

Da gestão de espaços escolares 

Compete à escola:  

a) Definir critérios e regras de utilização dos espaços e instalações escola-

res;  

[Mas também se referia o nº de alunos, de alunos por turma, etc. 

 

Despacho 

nº8/SERE/89, 

de 08/02 

 [tratava do 

regulamento 

dos CP – re-

mete para o 

16/SEAM/88, 

de 12.4, por-

que é só um 

acrescento 

deste].  

D 

 O art. 36 fala das diversas estruturas 

de orientação educativa 

 

E 

O art. 36 fala das diversas estruturas de orientação 

educativa 

O art. 41 só refere que o DT é escolhido pelo Dire-

tor Executivo de entre os professores da turma. 

Despacho 

16/SEAM/88, 

de 12.4 

A 

[Estabelece as condições (sem prioridade, mas enunciadas na sequência a seguir indicada) 

para ser eleito presidente do CD ou diretor em funções na escola: ser efetivo, ser profissio-

nalizado, provisório, mas com 2 ou + anos de serviço e opositores à 1ª fase co concurso – nº 

2- (estes serão substituídos quando forem chamados para a prof. em exercício (nº3). 
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Decreto-Lei nº 

172/91, de 

10/05 

 - Define o 

regime de 

direcção, 

administração 

e gestão esco-

lar, que vigora 

na generalida-

de há poucos 

anos, mas que 

foi implemen-

tado à experi-

ência há mui-

tos (1992/93- 

cf. Portaria 

921/92) 

 

A 

16º 1. Define a responsabilidade do diretor executivo nos aspetos culturais, pedagógicos, 

administrativos e financeiros 

17º Para além das obrigações perante o CE, referidas no ponto 1, ainda aparecem competên-

cias – de a) a o) – no ponto 2. E ainda competências na esfera discip+linar (nº 3, alíneas a  e 

b). 

 

Art. 18º Expressa as condições para ser eleito diretor executivo, mas só no dom+inio das 

habilitaçõs e avaliação, no nível de escola para onde concorre e na formação especializada 

(gestão pedagógica e administração escolar) – mas a determinar em regulamentação posteri-

or. 

 

Art. 21. Refere-se à responsabilidade (formal e ético-formal: responde perante o CE e deve 

atuar com zelo, eficiência e eficácia) 

B 

Aparece referido aqui, conselho de escola (ou de agrupamento de escolas)- art. 7. 

No art. 8, nº 1, aponta-lhe as competências - de a) a r) – incluindo: «b) Eleger o director 

executivo,  destituí-lo ou renovar o seu mandato» 

 

12. «Os membros do CE respondem civilmente perante a administração educativa no termos 

gerais do direito…» 

17º Aprovar «a) O regulamento interno da escola; b) O projeto educativo da escola. c)Os 

planos plurianual e anual de atividades da escola» 

 

Os art. 31 e 32 falam do C. Pedagógico e das suas competências e composição. 

C 

Os art. 29 e 30 falam do coordenador de núcleo.  

 

O art. 36 fala das diversas estruturas de orientação educativa. 

D 

O art. 38 fala do «chefe de departamento curricular» 

E 

O art. 40 fala do coordenador dos DT. 

O 41 fala dos DT, mas sem qualquer especificação de funções, tanto num caso como noutro. 

O art. 49 acaba por dizer que tudo é regulamentado pelo poder central, desde as áreas até aos 

representantes dos interesses sócio económicos e culturais, bem como a especialização dos 

diretores. 

Portaria nº 

812/92, 

 de 18/08 

 

 

– conselho de acompanhamento e avaliação para a autonomia definida no DL 172/91. Fala 

das funções e composição, mas tudo de ordem administrativa ou burocrática, sem indicar as 

‘qualidades’ de quem pertence ao conselho ou os parâmetros a avaliar. 

 

Portaria nº 

921/92,  

de 23/09 

– Estabelece 

as competên-

cias específi-

cas das estru-

turas de orien-

tação educati-

va, determina-

das no DL 172 

D 

Art. 4, nº 1. Será preferencialmente profissionalizado, com competência científica e pedagó-

gica e com capacidade de  reçlacionamento e liderança. 

 No art. 6º fala do delegado de disciplina, que apoia o chefe de dep. Curricular e que deve ter 

competência científica e pedagógica 

 E 

Art. 9º 

O DT é nomeado pelo Diretor, deve ser preferencialmente profissionalizado (nº1) e acom-

panhar os alunos no ano seguinte (nº 2), mas só se exige que tenha «competência pedagógica 

e capacidade de relacionamento». 

 

O art. 11º fala de um coordenador de ano, que deve ser um diretor de turma, dinamizador e 
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coordenador de projetos educativos. 

 

Portaria nº 

1209/92,  

de 23/12 

 – Reg. For-

mação especi-

alizada para 

cargos de 

gestão peda-

gógica e ad-

ministrativa. 

A 

O preâmbulo fala da «distinção entre gestão e administração dos estabelecimentos de ensi-

no» (aqui, por exemplo, não de refere ensino e educação). 

 

E no § seguinte diz que «a formação especializada em administração poderá adquirir-se…» 

em escolas superiores ou universidades. Convém dar atenção especial aos conteúdos dos nº 

1, 2 e 7 a), sobretudo pela confusão entre administração, gestão direção, etc. 

Portaria nº 

1279/95, 

de 28/10 

A 

Adita um nº 8 à anterior: dispensa até 1998 quem tiver 8 anos de direção na área de forma-

ção específica (6º b) ou da componente prática de administração (6º c).  

Despacho 

nº128/ME/96, 

de 08/07 

 

Parece tratar-se só de prolongamento de prazos. 

 

Lei  5/97,  

de 10/02 

– Lei Quadro 

da Educação 

Pré-Escolar  

A 

Artigo 11º 

Direcção pedagógica 

1 — Cada estabelecimento de educação pré-escolar dispõe, de entre outros órgãos, de uma 

direcção pedagógica assegurada por quem detenha as habilitações legalmente exigíveis para 

o efeito, a qual garante a execução das linhas de orientação curricular e a coordenação da 

actividade educativa. 

 

 

Despacho nº 

13555/98,  

de 05/08 

A 

Para os assessores diz-se que o CE (atual CG) pode permitir que sejam noeados; no «3. Em 

cada estabelecimento de ensino básico e secundário onde funcionem cursos nocturnos, com 

uma frequência mínima de 100 alunos, será designado, de preferência de entre os docentes 

qualificados na área da educação de adultos,…». 

 

Decreto-Lei nº 

355-A/98, 

de 13 de No-

vembro 

 

A 

 Trata essencialmente dos suplementos remuneratórios e nº de assessores, conforme a quan-

tidade de alunos por escola. 

 

 

 

Decreto-L. 

115-A/98, 

de 04/05 –  

regime de 

autonomia, 

administração 

e gestão dos 

estabelecimen-

tos da educa-

ção pré-

escolar e dos 

ensinos básico 

e secundário. 

 

É o diploma que cria a possibilidade de as escolas escolherem diretores executivos. 

 

A composição dos órgãos de gestão/administração, expressa no art. 7º, é:  

a) Assembleia; 

b) Conselho executivo ou diretor; 

c) Conselho pedagógico; 

d) Conselho administrativo. 

 

Entretanto, os art. 32º e 33º falam também de um coordenador de estabelecimento. 

 

 E o art. 38º ainda refere: 

Serviços especializados de apoio educativo: 

a) Os Serviços de Psicologia e Orientação; 

b) O Núcleo de Apoio Educativo; 

c) Outros serviços organizados pela escola, nomeadamente no âmbito da acção social esco-
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 lar, da organização de salas de estudo e de atividades de complemento curricular.) Mas em 

caso algum estão definidos parâmetros éticos ou simplesmente morais de atuação. 

 

Apresenta contradição com o que se esperaria de renovação e projetos de melhoria para a 

escola, sabendo que esse projeto tem de ser aprovado pelo CE ou CG ou AE. 

  

Também não há coerência entre  

«Artigo 54º 

Formação 

1 — A realização de ações de formação que visem a qualificação de docentes para o exercí-

cio das funções previstas no presente diploma assume carácter prioritário, em termos a defi-

nir por despacho do Ministro da Educação.»  e o texto do preâmbulo, em que a dimensão 

pedagógica e educativa parecem ter prioridade». 

 

Se a isto juntarmos o último artigo  

 

« Artigo 59º 

Comissão 

Será constituída uma comissão composta por membros nomeados pelos Ministros das Fi-

nanças e da Educação para estudar as implicações financeiras dos princípios previstos no 

presente diploma»,  

 

teremos ideia de que a questão formativa, didática, pedagógica, etc., não será a mais preocu-

pante. 

 

A 

O art. 15 diz que as escolas podem escolher entre um conselho executivo ou um diretor. 

Õ art. 16º diz que o diretor terá dois adjuntos e o presidente do conselho executivo dois 

vices, seno obrigatório ter um educador ou prof. do 1º ciclo nos casos em que o agrupamento 

tenha esse nível de ensino. 

 

F 

Este artigo será a única referência a ‘condicionantes’ de ordem moral (embora sejam especi-

ficamente de ordem jurídica):  

Artigo 45º 

Inelegibilidade 

1 — O pessoal docente e não docente a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a 

repreensão não pode ser eleito ou designado para os órgãos e estruturas previstos no presen-

te diploma, nos dois, três ou cinco anos posteriores ao cumprimento da sanção, consoante 

lhe tenha sido aplicada, respetivamente, pena de multa, suspensão ou de inatividade.  

2 — O disposto no número anterior não é aplicável ao pessoal docente e não docente reabili-

tado nos termos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-

tral, Regional e Local. 

3 — Os alunos a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar igual ou superior à da exclusi-

va competência do presidente do conselho executivo ou do diretor não podem ser eleitos ou 

designados para os órgãos e estruturas previstos no presente diploma, nos dois anos seguin-

tes ao termo do cumprimento da sanção. 

 

O Artigo 51º 

Análise das candidaturas 

Em cada direção regional de educação serão constituídas comissões para proceder à análise 

global do 

mérito das propostas e da existência de condições para a sua concretização, com base nos 
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seguintes critérios: 

a) Adequação da proposta ao projeto educativo da escola;» 

 

 

 

Lei nº 24/99, 

 de 22/04 

 

 

Apresenta pequenas alterações em relação a requisitos de eleição de encarregados de educa-

ção e pouco mais. 

 

Despacho 

Normativo nº 

24/2000, 

 de 11/05 

 

 

Elogia o Decreto-Lei nº 115-A/98, «de 4 de Maio, que expressamente assumiu a escola 

como centro da ação educativa, dotada de condições para o exercício da respctiva autonomia 

pedagógica e administrativa e de poderes e competências, nomeadamente nas áreas do pla-

neamento estratégico, da organização interna, do desenvolvimento curricular, da gestão de 

recursos, do relacionamento externo e da avaliação»; mas logo a seguir diz que «considera-

se necessário proceder à definição dos parâmetros gerais relativos à organização do ano 

escolar, os quais serão desenvolvidos por cada escola e por cada agrupamento de escolas, no 

âmbito dos respetivos projetos educativos e planos anuais de atividades.»; e no art. 2º até diz 

que « que dará conhecimento à respetiva direção regional de educação até ao final do ano 

escolar anterior.» E no artigo 3º entra em todas as especificações sobre datas de início, inter-

rupção, etc. 

 

 

 

Decreto Regu-

lamentar nº 

32/2007,  

de 29/03 

 

– «define a 

composição e 

o modo de 

funcionamento 

do Conselho 

das Escolas» 

Artigo 3º 

«Composição 

1 - O CE é composto por 60 presidentes dos conselhos executivos das escolas eleitos para o 

mesmo» 

 

Artigo 2º 

Capacidade eleitoral ativa 

São eleitores dos membros do CE todos os presidentes dos conselhos executivos de escolas 

em exercício, recenseados como tal. 

 

Artigo 3º 

Capacidade eleitoral passiva 

São elegíveis para o CE todos os presidentes dos conselhos executivos eleitores. 

 

 

 

 

 

 

O art. 1º distingue «educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário153. 

No art.3º, 2.d) fala de «comunidade educativa», entendendo-se por tal os vários representan-

tes de associações sociais154.  

 

                                                           
153 Na mesma linha de pensamento aparece a alínea a) do nº 1 do art. 4º: « a) Promover o sucesso e prevenir o 

abandono escolar dos alunos e desenvolver a qualidade do serviço público de educação, em geral, e das 

aprendizagens e dos resultados escolares, em particular». 
154 Seria bom distinguir o que era uma comunidade educativa numa sociedade tradicional ou fechada, em que 

todas as  pessoas ‘«idóneas’ eram educadores de todos os que não eram ‘educados’. 

http://publicos.pt/documento/id520458/decreto-regulamentar-32/2007#Artigo-3º
http://publicos.pt/documento/id520458/decreto-regulamentar-32/2007#Artigo-3º-Número-1
http://publicos.pt/documento/id520458/decreto-regulamentar-32/2007#Anexo--Artigo-2º
http://publicos.pt/documento/id520458/decreto-regulamentar-32/2007#Anexo--Artigo-3º
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Decreto-Lei nº 

75/2008, 

 de 22/04 

 - Aprova o 

regime de 

Autonomia, 

Administração 

e Gestão Esco-

lar. 

 

A 

A propósito do recrutamento do diretor:  

« 4 — Consideram -se qualificados para o exercício de funções de administração e gestão 

escolar os docentes que preencham uma das seguintes condições: 

a) Sejam detentores de habilitação específica para o efeito, nos termos das alíneas b) e c) do 

n.º 1 do artigo 56.º do Estatuto da Carreira Docente dos Educadores de Infância e dos Pro-

fessores dos Ensinos Básico e Secundário; 

b) Possuam experiência correspondente a, pelo menos, um mandato completo no exercício 

dos cargos de diretor, subdiretor ou adjunto do diretor, presidente ou vice-presidente do 

conselho executivo, diretor executivo ou adjunto do diretor executivo ou membro do con-

selho diretivo e ou executivo». 

 

Mas também podem ser eleitos os que: 

«c) Possuam experiência de, pelo menos, três anos como diretor ou diretor pedagógico de 

estabelecimento do ensino particular e cooperativo; 

d) Possuam currículo relevante na área da gestão e administração escolar, como tal conside-

rado, em votação secreta, pela maioria dos membros da comissão prevista no n.º 4 do arti-

go 22º». 

 

Artigo 28º - DIREITOS ESPECÍFICOS 

1 — O diretor, o subdiretor e os adjuntos gozam do direito à formação específica para as 

suas funções em termos a regulamentar por despacho do membro do Governo responsável 

pela área da educação. 

 

São referidos outros órgãos, com uma preocupação formal e burocrática, sem que sejam 

apontados parâmetros de qualquer tipo ético ou moral, mesmo quendo no artigo 40, a propó-

sito do coordenador de estabelecimento diz que 

« 5 — O coordenador de estabelecimento pode ser exonerado a todo o tempo por despacho 

fundamentado do diretor». 

 

Portaria nº 

747-A/92, 

 de 30/07–  

Regulamenta-

ção da eleição 

do diretor 

A 

Art. 6º 

« d) Não tenham sofrido pena disciplinar superior a repreensão nos últimos cinco anos, 

excepto em caso de reabilitação155 nos termos do artigo 84.º do Estatuto Disciplinar156. 

Art. 9º 

« devendo o presidente do conselho de escola substituir, por recurso aos membros suplentes, 

os vogais em relação aos quais seja declarado qualquer impedimento ou reconhecida a pro-

cedência de pedido de escusa ou suspeição,» 

O art. 14º faz referência à entrevista e de mais objetivo só fala na capacidade pedagógica do 

candidato. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 A reabilitação consiste na anulação ou diminuição da pena, concedida, a pedido do interessado, por quem a 

aplicou; e é referida no art. 78, que diz que « 4 — A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais 

efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada no processo individual do trabalhador.» No caso 

de demissão ou despedimento, a reabilitação não produz o efeito do nº 4 (ou não é possível?). 
156 O estatuto referido não é  Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro. Trata-se da Lei 58/2008, de 9 de 

setembro, que, teoricamente, é posterior a esta portaria. 
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APÊNDICE II 

INQUÉRITO 
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   INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO AOS DOCENTES 

do Concelho de Vila Verde – Braga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  Elementos de identificação pessoal e académica 

 

1. Idade  ________ anos  

 

2. Género   Masculino              Feminino      

 

3. Habilitações Académicas    Bacharelato              Licenciatura              Pós-graduação                                                

                    

    Mestrado              Doutoramento              Outra              Qual? ___________________________________ 

 

II  Elementos de identificação socioprofissional  

 

1. Categoria Profissional   QA              QZP              Contratado      

 

2. Nível de Ensino   Pré-Escolar             1.ºCiclo           2.ºCiclo            3.ºCiclo              Secundário     

 

3. Função que atualmente desempenha 

 

Assessor(a)      Coordenador(a) Conselho Docentes  

    

Coordenador(a) Departamento Curricular      Coordenador(a) Diretores de Turma  

    

Coordenador(a) Ensino Especial      Coordenador(a) Escola  

    

Diretor(a) Escola/Agrupamento      Diretor(a) Curso  

    

Diretor(a) Turma      Presidente Conselho Geral  

    

Presidente Conselho Pedagógico      Professor(a)  

    

Subcoordenador(a) Grupo      Subdiretor(a)  

    

Outra      Qual? _____________________________  

Caro(a) colega, 

A colaboração que o autor deste trabalho lhe pede é que preencha o questionário com o maior ri-

gor e clareza possíveis. Sendo anónimo e para fins meramente académicos, os dados recolhidos no ques-

tionário só em termos estatísticos é que poderão vir a ser apresentados a público no tocante aos aspetos 

que o autor pretende confirmar ou infirmar: a importância da dimensão ética da ação dos diferentes 

líderes escolares em diversos parâmetros que afetam a vida das escolas, incluindo o ‘ambiente esco-

lar’, a motivação docente e o sucesso dos alunos. A tese de doutoramento está a ser orientada pelo 

Prof. DR. Carlos Fernandes Maia, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (cmaia@utad.pt). 

O contributo do(a) colega é imprescindível para o meu trabalho, mas também para a caracterização do 

processo educativo no Concelho de Vila Verde.  

Obrigado, desde já, pela colaboração! 

Rui Manuel Nunes Brandão 
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4. Anos de Serviço ________ anos  

   

5. Anos de Serviço no atual Agrupamento/Escola ________ anos  

 

6. É Natural do Concelho onde trabalha?      Sim                Não      

 

     Se respondeu Não, perceciona o seu concelho de origem como: Mais rural           Mais urbano     

 

7. É Professor(a) por: Vocação         Saída Profissional           Imposição Familiar           Outra    

 

Se respondeu Outra, indique qual ________________________________________________________ 

 

8. Trocaria de profissão desde que garantida a mesma remuneração? Sim                Não     

 

    Se respondeu Sim, qual(ais) o(s) motivo(s): 

 

     Pessoal             Familiar             Institucional             Desvantagens económicas inerentes à profissão             

      

     Outro        

 

Se respondeu Outro, indique qual  _______________________________________________________ 

 

III  Elementos de atitude profissional 

 

1. Considera possível sentir-se realizado(a) profissionalmente?      Sim                Não      

 

1.1 Em caso de Sim, considera-se realizado(a) no grau de ensino em que se encontra? Sim         Não     

 

1.2 Em caso de Não, em que grau pensa que se sentiria realizado(a)? Pré-Escolar            1.ºCiclo            

 

    2.ºCiclo              3.ºCiclo             Secundário        

 

 

2. Já desempenhou ‘cargos’ na(s) escola(s)?    Sim               Não     

 

 2.1 Se Sim, indique qual(ais):     

   

Assessor(a)      Coordenador(a) Conselho Docentes  

    

Coordenador(a) Departamento Curricular      Coordenador(a) Diretores de Turma  

    

Coordenador(a) Ensino Especial      Coordenador(a) Escola  

    

Diretor(a) Escola/Agrupamento      Diretor(a) Curso  

    

Diretor(a) Turma      Presidente Conselho Geral  

    

Presidente Conselho Pedagógico     Subcoordenador(a) Grupo   

    

Subdiretor(a)      Outro  

    

Qual? _____________________________    
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2.2 Numa escala ascendente de 1 a 5 (1 - Insuficiente, 2 - Suficiente, 3 - Bom, 4 - Muito bom , 5 - Excelente), 

 

2.2.1 Considera que o seu desempenho foi:    
1 2 3 4 5 

     

 

 2.2.2 Qual pensa ser a principal ‘razão(ões)’ dessa autoavaliação? (selecione com um X  no máximo cinco 

razões) 

 

relação professor-aluno    capacidade de liderança   

colaboração e partilha interpares    cumprimento dos conteúdos programáticos   

atitude ético-profissional       adaptação a novas situações   

empenho, assiduidade e pontualidade       resolução de conflitos   

resultados académicos    outra    

dinamização de atividades de apoio e 

enriquecimento aos alunos   

      

 

Se respondeu Outra, quer indicar qual? ________________________________________________ 

 

2.3 O desempenho dos ‘cargos’ na(s) escola(s) foi porque:   

 

     Sentiu que era seu dever             Foi proposto(a) e apoiado(a)              Foi-lhe imposto(a) o cargo          

 

2.4 Acha que merecia exercer funções ‘de maior responsabilidade’ às que já desempenhou?  

            

 Sim  Não   

 

2.5 Se não desempenhou ‘cargos’ na(s) escola(s), encontra algum motivo específico?    

 

 Sim  Não   

 

Se respondeu Sim, qual julga ser a razão(ões)? Assinale com um X a sua resposta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se respondeu Outra, quer indicar qual? ________________________________________________ 

 

 

2.6 Numa escala ascendente de 1 a 5 (1- Insuficiente, 2 - Suficiente, 3 - Bom, 4 - Muito bom , 5 - Excelente). 

 

2.6.1  Em que patamar julga que os colegas o(a) colocam globalmente como 

profissional? 

1 2 3 4 5 

     

 

2.6.2  Na mesma escala, em que lugar se colocaria a si mesmo(a)? 
1 2 3 4 5 

     

 

 

indisponibilidade pessoal  

motivos inerentes à instituição  

clima escolar  

colocação tardia na instituição  

outra  
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IV  Elementos de valorização das lideranças escolares 

 

1. Como considera o exercício de um ‘cargo’?      Um direito               Um dever     

 

2. O exercício de um ‘cargo’:       

 

 2.1 Acrescenta valor à atividade docente        Sim  Não   

 

 2.2 Prejudica o empenho na atividade docente        Sim  Não   

 

       2.3 Influencia a relação com os alunos           Positivamente  Negativamente  

 

  Não influencia  

 

 

       2.4 Influencia a relação com os colegas         Positivamente  Negativamente  

 

  Não influencia  

 

 

3. Numa escala ascendente de 1 a 5 (1 - nada importante, 2 - pouco importante, 3 - alguma importância, 4 - 

importante, 5 - muito importante), assinale a importância relativa que atribui às funções de: 

 

 1 2 3 4 5 

Professor(a)      

Diretor(a) de turma            

Coordenador(a) de departamento            

Diretor(a)      

Presidente do Conselho Geral            

 

V  Elementos de apreciação ético-moral das lideranças 

 

1. Assumiria um ‘cargo’ por uma questão de: 

 

Direito       Dever  

    

Afirmação pessoal       Ideal de melhoria  

    

Discordância de práticas já experienciadas       Outra razão  

 

Se respondeu Outra razão, quer indicar qual? _________________________________________________ 
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2. Avalie, numa escala ascendente de 1 a 5 (1 - nada importante, 2 - pouco importante, 3 - alguma importân-

cia, 4 - importante, 5 - muito importante), os parâmetros seguintes relativos a quem exerce qualquer ‘cargo’: 

 

Parâmetros 1 2 3 4 5 

coerência entre o pensamento e a prática escolares      

coerência entre os valores da vida escolar e da vida privada      

sentido de justiça ou, pelo menos, de equidade            

capacidade de superar conflitos            

exemplaridade no trabalho e na relação participativa            

sentido de melhoria pessoal            

incentivo à melhoria dos colegas            

preocupação com a ‘imagem social’ da escola            

preocupação com a ‘imagem académica’ da escola            

imposição da autoridade para benefício coletivo            

capacidade de distinguir mérito            

solicitação de apoio para concretizar uma ideia de melhoria            

solicitação de apoio para corrigir erros de decisão institucional            

seria uma pessoa confiável e útil para um colega lhe expor um assunto pessoal           

seria capaz de elogiar abertamente uma atitude ou comportamento            

seria capaz de reprovar abertamente uma atitude ou comportamento            

apresenta um senso comum de distinção entre conveniente e inconveniente           

apresenta um sentido apurado de distinção entre bem e mal            

a fonte de autoridade é a competência            

a fonte de autoridade é o poder advindo da ‘função’            

a fonte de autoridade advém de fatores externos à escola            

preocupa-se com a dimensão ética e moral dos Planos, Regulamentos, Projetos, Visi-

tas de estudo, …  

     

 

VI  Elementos de síntese 

 

1. Indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações, assinalando com um X a sua 

resposta em cada uma das afirmações. 

Utilize a seguinte escala:  

 

1 – Discordo totalmente   2 – Discordo   3 – Não sabe   4 – Concordo   5 – Concordo totalmente 

 

Afirmações 1 2 3 4 5 

a base de ‘funcionamento’ da escola está na colaboração e empatia           

a base de ‘funcionamento’ da escola está na competitividade entre grupos (discipli-

nares, de turma, etc.)      

     

a base de ‘funcionamento’ dos diversos ‘líderes’ da escola está na obrigação de cum-

prir a legislação      

     

a base de ‘funcionamento’ dos professores está na necessidade de um salário ao fim 

do mês  
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2. Sente-se um ‘clima’ de motivação      Sim  Não  

 

Se Sim, a razão principal será (selecione com um X  no máximo quatro razões):  

 

o respeito e reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido ao nível da componente letiva      

o respeito e reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido ao nível da componente não letiva     

a liderança estratégica que o(a) diretor(a) do meu agrupamento tem desenvolvido         

o trabalho de colegialidade e parceria desenvolvido com os docentes do Agrupamento independentemente 

do ano, nível de ensino e via formativa   

 

os resultados obtidos pelos alunos na avaliação interna    

os resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa    

a avaliação de desempenho docente    

as relações interpessoais e a aprendizagem organizacional desenvolvidas  

 

3. Sente-se um ‘clima’ de desmotivação      Sim  Não  

 

 Se Sim, a razão principal será (selecione com um X  no máximo quatro razões): 

 

a ausência de reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido ao nível da componente letiva    

a ausência de reconhecimento pelo trabalho que tenho desenvolvido ao nível da componente não letiva       

a liderança estratégica que o(a) diretor(a) do meu agrupamento tem desenvolvido      

as práticas individualistas e a falta de trabalho de parceria e articulação entre docentes    

os resultados obtidos pelos alunos na avaliação interna    

os resultados obtidos pelos alunos na avaliação externa    

a avaliação de desempenho docente    

as relações interpessoais e a aprendizagem organizacional desenvolvidas        

 

VII  Caracterização ‘moral’ de um líder escolar 

 

Avalie numa escala ascendente de 1 a 5 (1 - nada importante, 2 - pouco importante, 3 - alguma importância,  

4 - importante, 5 - muito importante) os parâmetros seguintes: 

 

Parâmetros 1 2 3 4 5 

cordialidade            

sinceridade            

confiabilidade      

honestidade      

integridade      

empenho nas tarefas escolares      

incentivo à realização pessoal      

disponibilidade no apoio e partilha de material didático      

bom profissional      

demonstra crenças consistentes com as suas ações      

toma decisões baseado nos seus valores fundamentais      

toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética       

pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais      

presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões      

admite os seus erros quando cometidos      

elogia ‘quem merece’ ser elogiado      

‘boa pessoa’      
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VIII  Estilos de gestão e de liderança (a preencher só por quem exerce/exerceu algum cargo, além de profes-

sor) 

 

O seguinte questionário, denominado por Multifactor Leadership Questionnaire, da autoria de Bruce 

Avolio e M. Bernard Bass, está especificamente orientado para a identificação das denominadas Lideranças Trans-

formacional, Transacional e Laissez-Faire e os seus resultados. 

Por favor, indique o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações, assinalando com 

um X a sua resposta em cada uma das afirmações. Utilize a seguinte escala: 

 

1 – Nunca    2 – Raramente    3 – Algumas vezes    4 – Muitas Vezes    5 – Frequentemente 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. Dou apoio aos outros em troca dos seus esforços.      

2. Reflito sobre pressupostos críticos para verificar se são adequados.      

3. Não atuo no momento certo e apenas quando os problemas se agravam.      

4. Foco a atenção em irregularidades, erros, exceções e desvios das regras.      

5. Evito envolver-me quando surgem questões importantes.      

6. Converso sobre os meus valores e crenças mais importantes.      

7. Encontro-me ausente quando precisam de mim.      

8. Procuro perspetivas diferentes ao solucionar os problemas.      

9. Falo com otimismo acerca do futuro.      

10. Faço os outros sentirem-se bem por estarem associados a mim.      

11. Discuto quem é o responsável por atingir metas específicas de desempenho.      

12. Espero que algo corra mal antes de agir.      

13. Falo de modo entusiástico acerca daquilo que precisa de ser realizado.      

14. Realço a importância de se ter um forte sentido de missão.      

15. Invisto o meu tempo formando e ajudando os docentes a resolver problemas.       

16. Torno claro aquilo que cada um pode esperar receber quando os objetivos de de-

sempenho são atingidos. 

     

17. Faço transparecer a ideia de que enquanto as coisas vão funcionando não se devem 

alterar. 

     

18. Vou para além dos meus interesses próprios para bem do grupo.      

19. Trato os outros como um indivíduo e não como apenas mais um membro do grupo.      

20. Espero que os problemas se tornem crónicos antes de agir.      

21. Ajo de forma a incutir respeito por mim.      

22. Concentro a minha total atenção em lidar com erros, queixas e falhas.      

23. Pondero as consequências éticas e morais das minhas decisões.      

24. Mantenho-me a par de todos os erros.      

25. Exibo um sentido de poder e de confiança.      

26. Apresento uma visão motivadora do futuro.      

27. Dirijo a minha atenção para as falhas face aos desempenhos esperados.      

28. Evito tomar decisões.      

29. Considero cada indivíduo como tendo necessidades, habilidades e aspirações dife-

rentes das dos outros indivíduos. 

     

30. Faço com que os outros vejam os problemas de várias e diferentes perspetivas.      

31. Ajudo os outros a desenvolverem os seus pontos fortes.      

32. Sugiro novas formas de realizar e completar as atividades.      

33. Atraso a resposta a questões urgentes.      

34. Enfatizo a importância de se ter um sentido de missão coletivo.      
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1 – Nunca    2 – Raramente    3 – Algumas vezes    4 – Muitas Vezes    5 – Frequentemente 

 

 1 2 3 4 5 

35. Exprimo satisfação quando os outros correspondem às expetativas.      

36. Expresso confiança que os objetivos serão alcançados.      

37. Sou  eficaz  em  atender  as  necessidades  dos outros em relação ao trabalho.      

38. Uso métodos de liderança que são satisfatórios.      

39. Levo os outros a fazerem mais do que o esperado.      

40. Sou eficaz quando represento os outros perante superiores hierárquicos.      

41. Trabalho com os outros de uma forma satisfatória.      

42. Aumento o desejo dos outros promoverem o sucesso.      

43. Sou eficaz em ir ao encontro das necessidades e objetivos da organização.      

44. Aumento a vontade dos outros em exercerem a sua ação com maior afinco.      

45. Lidero um grupo que é eficaz.      

 

Mais uma vez: OBRIGADO! 
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APÊNDICE III 

PARECER DA COMISSSÃO DE ÉTICA 
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APÊNDICE IV 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

 

Vila Verde, 16 de maio de 2016 

 

 

Exmo. Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Prado, 

 

Assunto: Pedido de autorização para passagem de 

questionário em ambiente escolar.  

Eu, Rui Manuel Nunes Brandão, professor do Quadro de Agrupamento de Escolas de 

Vila Verde, do grupo de Recrutamento 500 e aluno do Curso de Doutoramento em Ciências 

da Educação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, venho por este meio solicitar 

a V. Ex.ª autorização para a realização de um estudo neste Agrupamento no âmbito da elabo-

ração da Tese de Doutoramento. Enquanto doutorando, encontro-me presentemente a elaborar 

a minha tese, sob a orientação do Professor Doutor Carlos Fernandes Maia (cmaia@utad.pt), 

tendo como objetivo confirmar ou infirmar: a importância da dimensão ética da ação dos 

diferentes líderes escolares em diversos parâmetros que afetam a vida das escolas, inclu-

indo o ‘ambiente escolar’, a motivação docente e o sucesso dos alunos. O contributo 

dos(as) colega(s) é imprescindível para o meu trabalho, mas também para a caracterização do 

processo educativo no Concelho de Vila Verde. Com este objetivo, necessito de proceder à 

recolha de dados através de um questionário (que segue em anexo), dirigido a Professores do 

ensino básico e secundário. As informações recolhidas com este questionário não têm carácter 

pessoal e serão utilizadas apenas para fins de investigação académica, jamais divulgadas para 

outro fim. Informo ainda que a confidencialidade das informações recolhidas está assegurada. 

Neste sentido, solicito a Vossa Excelência que se digne autorizar a passagem do referido ins-

trumento de recolha de dados, por inquérito/questionário em todas as escolas do Agrupamento 

de que V. Exª é Diretor, com a maior brevidade possível.  

Grato, desde já, pela atenção dispensada ao assunto.  

Com os melhores cumprimentos,  

           O doutorando, 

_________________________ 

(Rui Manuel Nunes Brandão) 
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Apêndice V1 
Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 30 5 Muito importante 
Honestidade 30 5 Muito importante 
Confiabilidade 30 5 Muito importante 
Sinceridade       29 4,83 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 28 4,67 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 28 4,67 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 28 4,67 Muito importante 
Bom profissional 28 4,67 Muito importante 
Cordialidade       28 4,67 Importante 
Incentivo à realização pessoal 26 4,33 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 26 4,33 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 25 4,17 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 25 4,17 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  24 4 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 24 4 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 23 3,83 Importante 
‘Boa pessoa’ 23 3,83 Importante 

Tabela 41a – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (32-36) 

 

 Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 48 4,8 Muito importante 
Honestidade 48 4,8 Muito importante 
Confiabilidade 47 4,7 Muito importante 
Sinceridade       47 4,7 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 46 4,6 Muito importante 
Bom profissional 46 4,6 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 45 4,5 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 45 4,5 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 45 4,5 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 44 4,4 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  44 4,4 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 42 4,2 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 40 4 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 40 4 Importante 
Cordialidade       39 3,9 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 39 3,9 Importante 
‘Boa pessoa’ 38 3,8 Importante 

Tabela 41b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (36-40) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 131 4,85 Muito importante 
Integridade 130 4,81 Muito importante 
Confiabilidade 129 4,78 Muito importante 
Sinceridade       127 4,7 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 127 4,7 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 125 4,63 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 125 4,63 Muito importante 
Bom profissional 123 4,56 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 122 4,52 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 121 4,48 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 116 4,3 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  115 4,26 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 110 4,07 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 109 4,04 Importante 
Cordialidade       109 4,04 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 106 3,93 Importante 
‘Boa pessoa’ 98 3,63 Importante 

Tabela 41c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (40-44) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 278 4,88 Muito importante 
Honestidade 277 4,86 Muito importante 
Confiabilidade 274 4,81 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 272 4,77 Muito importante 
Sinceridade       271 4,75 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 268 4,7 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 264 4,63 Muito importante 
Bom profissional 262 4,6 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  259 4,54 Muito Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 255 4,47 Importante 
Incentivo à realização pessoal 253 4,44 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 243 4,26 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 241 4,23 Importante 
Cordialidade       240 4,21 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 237 4,16 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 235 4,12 Importante 
‘Boa pessoa’ 219 3,84 Importante 

Tabela 41d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (44-48) 

 

 Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 263 4,78 Muito importante 
Honestidade 263 4,78 Muito importante 
Confiabilidade 262 4,76 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 253 4,6 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 250 4,55 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 249 4,53 Muito importante 
Bom profissional 247 4,49 Importante  
Sinceridade       247 4,49 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 244 4,44 Importante 
Incentivo à realização pessoal 241 4,38 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  234 4,25 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 220 4 Importante 
Cordialidade       220 4 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 214 3,89 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 214 3,89 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 209 3,8 Importante 
‘Boa pessoa’ 205 3,73 Importante 

Tabela 41e – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (48-52) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 269 4,8 Muito importante 
Integridade 267 4,77 Muito importante 
Confiabilidade 265 4,73 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 259 4,63 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 258 4,61 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 256 4,57 Muito importante 
Sinceridade       255 4,55 Muito Importante  
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 254 4,54 Muito Importante 
Bom profissional 252 4,5 Muito Importante 
Incentivo à realização pessoal 243 4,34 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  242 4,32 Importante 
Cordialidade       238 4,25 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 237 4,23 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 230 4,11 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 228 4,07 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 220 3,93 Importante 
‘Boa pessoa’ 206 3,68 Importante 

Tabela 41f – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (52-56) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 128 4,74 Muito importante 
Honestidade 125 4,63 Muito importante 
Confiabilidade 125 4,63 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 124 4,59 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 123 4,56 Muito importante 
Sinceridade       123 4,56 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 123 4,56 Muito Importante  
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 122 4,52 Muito Importante 
Bom profissional 121 4,48 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  119 4,41 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 118 4,37 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 118 4,37 Importante 
Cordialidade       117 4,33 Importante 
Incentivo à realização pessoal 116 4,3 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 115 4,26 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 113 4,19 Importante 
‘Boa pessoa’ 105 3,89 Importante 

Tabela 41g – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (56-60) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 47 4,7 Muito importante 
Honestidade 46 4,6 Muito importante 
Confiabilidade 46 4,6 Muito importante 
Sinceridade       46 4,6 Muito importante 
Bom profissional 46 4,6 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 46 4,6 Muito importante 
Cordialidade       45 4,5 Muito Importante  
Incentivo à realização pessoal 44 4,4 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 43 4,3 Importante 
Admite os seus erros quando cometidos 43 4,3 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 43 4,3 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 41 4,1 Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 40 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 40 4 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  39 3,9 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 38 3,8 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 37 3,7 Importante 

Tabela 41h – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Idade (60-64) 
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Apêndice V2 
Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 24 4,8 Muito importante 
Confiabilidade 24 4,8 Muito importante 
Integridade 24 4,8 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 24 4,8 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 24 4,8 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 24 4,8 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 24 4,8 Muito importante  
Sinceridade       23 4,6 Muito importante 
Bom profissional 23 4,6 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 23 4,6 Muito importante 
Cordialidade       23 4,6 Muito importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 23 4,6 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  22 4,4 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 21 4,2 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 21 4,2 Importante 
‘Boa pessoa’ 21 4,2 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 19 3,8 Importante 

Tabela 48a – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Habilitações (Bacharelato) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 835 4,83 Muito importante 
Integridade 835 4,83 Muito importante 
Confiabilidade 825 4,77 Muito importante 
Sinceridade       804 4,65 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 804 4,65 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 792 4,58 Muito importante 
Bom profissional 792 4,58 Muito importante  
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 782 4,52 Muito Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 768 4,44 Importante 
Incentivo à realização pessoal 753 4,35 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  750 4,34 Importante 
Cordialidade       724 4,18 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 714 4,13 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 709 4,1 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 702 4,06 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 700 4,05 Importante 
‘Boa pessoa’ 670 3,87 Importante 

Tabela 48b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Habilitações (Licenciatura) 

 

 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 208 4,73 Muito importante 
Honestidade 207 4,7 Muito importante 
Confiabilidade 207 4,7 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 204 4,64 Muito importante 
Sinceridade       202 4,59 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 202 4,59 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 200 4,55 Muito importante  
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 200 4,55 Muito Importante 
Incentivo à realização pessoal 197 4,48 Importante 
Bom profissional 194 4,41 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  188 4,27 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 184 4,18 Importante 
Cordialidade       183 4,16 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 177 4,02 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 175 3,98 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 171 3,89 Importante 
‘Boa pessoa’ 152 3,45 Alguma importância 

Tabela 48c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Habilitações (Mestrado/Doutoramento) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 124 4,77 Muito importante 
Honestidade 123 4,73 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 123 4,73 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 123 4,73 Muito importante 
Confiabilidade 122 4,69 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 121 4,65 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 120 4,62 Muito importante  
Sinceridade       116 4,46 Importante 
Bom profissional 116 4,46 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  116 4,46 Importante 
Incentivo à realização pessoal 115 4,42 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 112 4,31 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 109 4,19 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 108 4,15 Importante 
Cordialidade       106 4,08 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 106 4,08 Importante 
‘Boa pessoa’ 91 3,5 Importante 

Tabela 48d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Habilitações  (Pós-Graduação) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Admite os seus erros quando cometidos 5 5 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 5 5 Muito importante 
Bom profissional 5 5 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  5 5 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 5 5 Muito importante 
Integridade 4 4 Importante 
Honestidade 4 4 Importante 
Confiabilidade 4 4 Importante 
Cordialidade       4 4 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 4 4 Importante 
Empenho nas tarefas escolares 4 4 Importante 
Incentivo à realização pessoal 4 4 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 4 4 Importante 
Sinceridade       3 3 Alguma importância 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 3 3 Alguma importância 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 3 3 Alguma importância 
‘Boa pessoa’ 3 3 Alguma importância 

Tabela 48e – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Habilitações (Doutoramento) 
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Apêndice V3 
Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 73 4,87 Muito importante 
Confiabilidade 73 4,87 Muito importante 
Honestidade 72 4,8 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 71 4,73 Muito importante 
Sinceridade       71 4,73 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 70 4,67 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 70 4,67 Muito importante 
Bom profissional 68 4,53 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 67 4,47 Importante 
Cordialidade       67 4,47 Importante 
Empenho nas tarefas escolares 67 4,47 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 65 4,33 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 65 4,33 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 63 4,2 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  63 4,2 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 61 4,07 Importante 
‘Boa pessoa’ 57 3,8 Importante 

Tabela 49a – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (Pré) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 204 4,86 Muito importante 
Honestidade 203 4,83 Muito importante 
Confiabilidade 202 4,81 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 197 4,69 Muito importante 
Sinceridade       194 4,62 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 194 4,62 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 193 4,6 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 192 4,57 Muito importante 
Bom profissional 190 4,52 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 188 4,48 Importante 
Cordialidade       182 4,33 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  182 4,33 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 177 4,21 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 175 4,17 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 174 4,14 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 168 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 160 3,81 Importante 

Tabela 49b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (1.º Ciclo) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 214 4,86 Muito importante 
Honestidade 213 4,84 Muito importante 
Confiabilidade 212 4,82 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 205 4,66 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 204 4,64 Muito importante 
Sinceridade       203 4,61 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 202 4,59 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 200 4,55 Muito importante 
Bom profissional 199 4,52 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 196 4,45 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  192 4,36 Importante 
Cordialidade       190 4,32 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 186 4,23 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 183 4,16 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 183 4,16 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 176 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 166 3,77 Importante 

Tabela 49c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (1.º Ciclo) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 223 4,85 Muito importante 
Integridade 219 4,76 Muito importante 
Confiabilidade 217 4,72 Muito importante 
Sinceridade       217 4,72 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 215 4,67 Muito importante 
Bom profissional 207 4,5 Muito Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 206 4,48 Importante 
Admite os seus erros quando cometidos 204 4,43 Importante 
Incentivo à realização pessoal 200 4,35 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 198 4,3 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  191 4,15 Importante 
Cordialidade       190 4,13 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 186 4,04 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 181 3,93 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 175 3,8 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 174 3,78 Importante 
‘Boa pessoa’ 174 3,78 Importante 

Tabela 49d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (2.º Ciclo) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 355 4,86 Muito importante 
Honestidade 351 4,81 Muito importante 
Confiabilidade 349 4,78 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 345 4,73 Muito importante 
Sinceridade       342 4,68 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 341 4,67 Muito Importante 
Bom profissional 338 4,63 Muito Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 336 4,6 Muito Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  3,29 4,51 Muito Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 328 4,49 Importante 
Incentivo à realização pessoal 326 4,47 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 308 4,22 Importante 
Cordialidade       305 4,18 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 305 4,18 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 305 4,18 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 298 4,08 Importante 
‘Boa pessoa’ 285 3,9 Importante 

Tabela 49e – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (3.º Ciclo) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 234 4,78 Muito importante 
Honestidade 233 4,76 Muito importante 
Confiabilidade 231 4,71 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 229 4,67 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 226 4,61 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 223 4,55 Muito Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 222 4,53 Muito Importante 
Sinceridade       221 4,51 Muito Importante 
Bom profissional 220 4,49 Importante 
Incentivo à realização pessoal 211 4,31 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  209 4,27 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 204 4,16 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 204 4,16 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 202 4,12 Importante 
Cordialidade       200 4,08 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 200 4,08 Importante 
‘Boa pessoa’ 180 3,67 Importante 

Tabela 49f – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (Secundário) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 97 4,62 Muito importante 
Integridade 96 4,57 Muito importante 
Confiabilidade 96 4,57 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 95 4,52 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 95 4,52 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 94 4,48 Importante 
Bom profissional 93 4,43 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  92 4,38 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 91 4,33 Importante 
Sinceridade       91 4,33 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 87 4,14 Importante 
Incentivo à realização pessoal 85 4,05 Importante 
Cordialidade       84 4 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 82 3,9 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 82 3,9 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 76 3,62 Importante 
‘Boa pessoa’ 72 3,43 Alguma importância  

Tabela 49g – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Nível de Ensino (3.ºCiclo/Secundário) 
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Apêndice V4 
Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 214 4,86 Muito importante 
Integridade 214 4,86 Muito importante 
Confiabilidade 212 4,82 Muito importante 
Sinceridade       207 4,70 Muito importante 
Bom profissional 205 4,66 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 204 4,64 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 201 4,57 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 198 4,50 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 195 4,43 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  194 4,41 Importante 
Incentivo à realização pessoal 192 4,36 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 186 4,23 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 179 4,07 Importante 
Cordialidade       178 4,05 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 177 4,02 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 175 3,98 Importante 
‘Boa pessoa’ 163 3,70 Importante 

Tabela 50a –  Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (0-4) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 217 4,82 Muito importante 
Confiabilidade 217 4,82 Muito importante 
Integridade 216 4,80 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 216 4,80 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 214 4,76 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 212 4,71 Muito importante 
Sinceridade       209 4,64 Muito importante 
Bom profissional 204 4,53 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 204 4,53 Muito importante  
Incentivo à realização pessoal 204 4,53 Muito importante  
Cordialidade       204 4,53 Muito importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  194 4,31 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 190 4,22 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 185 4,11 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 182 4,04 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 180 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 168 3,73 Importante 

Tabela 50b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (4-8) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 207 4,81 Muito importante 
Honestidade 205 4,77 Muito importante 
Confiabilidade 201 4,67 Muito importante 
Sinceridade       198 4,60 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 196 4,56 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 195 4,53 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 195 4,53 Muito importante 
Bom profissional 193 4,49 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 192 4,47 Importante  
Incentivo à realização pessoal 187 4,35 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  187 4,35 Importante  
Cordialidade       182 4,23 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 179 4,16 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 177 4,12 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 170 3,95 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 169 3,93 Importante 
‘Boa pessoa’ 166 3,86 Importante 

Tabela 50c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (8-12) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 196 4,90 Muito importante 
Integridade 193 4,83 Muito importante 
Confiabilidade 193 4,83 Muito importante 
Sinceridade       187 4,68 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 185 4,63 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 185 4,63 Muito importante 
Bom profissional 177 4,43 Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 177 4,43 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 176 4,40 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  173 4,33 Importante  
Incentivo à realização pessoal 167 4,18 Importante  
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 165 4,13 Importante 
Cordialidade       165 4,13 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 162 4,05 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 160 4,00 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 159 3,98 Importante 
‘Boa pessoa’ 148 3,70 Importante 

Tabela 50d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (12-16) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 97 4,85 Muito importante 
Integridade 97 4,85 Muito importante 
Confiabilidade 97 4,85 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 95 4,75 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 94 4,7 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 94 4,7 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 93 4,65 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 92 4,6 Muito importante 
Sinceridade       91 4,55 Muito importante  
Bom profissional 89 4,45 Importante  
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 88 4,4 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  87 4,35 Importante 
Cordialidade       86 4,3 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 85 4,25 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 84 4,2 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 80 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 73 3,65 Importante 

Tabela 50e – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (16-20) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 109 4,74 Muito importante 
Integridade 109 4,74 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 109 4,74 Muito importante 
Confiabilidade 108 4,70 Muito importante 
Bom profissional 106 4,61 Muito importante 
Sinceridade       106 4,61 Muito Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 105 4,57 Muito Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 105 4,57 Muito Importante 
Incentivo à realização pessoal 103 4,48 Importante  
Admite os seus erros quando cometidos 102 4,43 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  99 4,30 Importante  
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 96 4,17 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 95 4,13 Importante 
Cordialidade       95 4,13 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 89 3,87 Importante 
‘Boa pessoa’ 89 3,87 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 88 3,83 Importante 

Tabela 50f – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (20-24) 

 

 



Rui M. N. Brandão ………….………………………..  Contributos para um perfil ético das lideranças escolares 

 
 

        LI 
 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 89 4,68 Muito importante 
Bom profissional 88 4,63 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 88 4,63 Muito importante 
Honestidade 87 4,58 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 87 4,58 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 87 4,58 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 87 4,58 Muito importante 
Confiabilidade 85 4,47 Importante 
Sinceridade       84 4,42 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  83 4,37 Importante  
Incentivo à realização pessoal 83 4,37 Importante  
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 83 4,37 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 81 4,26 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 81 4,26 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 80 4,21 Importante 
Cordialidade       77 4,05 Importante 
‘Boa pessoa’ 73 3,84 Importante 

Tabela 50g – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (24-28) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 66 4,71 Muito importante 
Confiabilidade 65 4,64 Muito importante 
Honestidade 64 4,57 Muito importante 
Bom profissional 63 4,5 Muito importante 
Sinceridade       63 4,5 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 62 4,43 Importante 
Admite os seus erros quando cometidos 62 4,43        Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 61 4,36 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 60 4,29 Importante  
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  59 4,21 Importante  
Incentivo à realização pessoal 59 4,21 Importante  
Cordialidade       59 4,21 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 58 4,14 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 58 4,14 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 57 4,07 Importante 
‘Boa pessoa’ 54 3,86 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 53 3,79 Importante 

Tabela 50h – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de Serviço no Agrupamento (28-32) 
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Apêndice V5 
Parâmetros Total Média Classificação 
Bom profissional 20 5 Muito importante 
Honestidade 19 4,75 Muito importante 
Integridade 19 4,75 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 19 4,75 Muito importante 
Sinceridade       19 4,75 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  19 4,75 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 19 4,75 Muito importante 
Confiabilidade 18 4,5 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 18 4,5 Muito importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 18 4,5 Muito importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 18 4,5 Muito importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 18 4,5 Muito importante 
‘Boa pessoa’ 18 4,5 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 17 4,25 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 17 4,25 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 17 4,25 Importante 
Cordialidade       17 4,25 Importante 

Tabela 51a – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de serviço  (6-10) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 30 5,00 Muito importante 
Integridade 30 5,00 Muito importante 
Confiabilidade 30 5,00 Muito importante 
Sinceridade       29 4,83 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 28 4,67 Muito importante 
Bom profissional 28 4,67 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 28 4,67 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 28 4,67 Muito importante 
Cordialidade       28 4,67 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 27 4,50 Muito importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 26 4,33 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 25 4,17 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 24 4 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  23 3,83 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 23 3,83 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 23 3,83 Importante 
‘Boa pessoa’ 22 3,67 Importante 

Tabela 51b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de serviço  (10-14) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 67 4,79 Muito importante 
Integridade 67 4,79 Muito importante 
Confiabilidade 65 4,64 Muito importante 
Sinceridade       65 4,64 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 63 4,5 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 63 4,5 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 62 4,43 Importante 
Bom profissional 62 4,43 Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 62 4,43 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  60 4,29 Importante 
Incentivo à realização pessoal 59 4,21 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 55 3,93 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 54 3,86 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 54 3,86 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 54 3,86 Importante 
Cordialidade       53 3,79 Importante 
‘Boa pessoa’ 51 3,64 Importante 

Tabela 51c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar  – Tempo de serviço (14-18) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Confiabilidade 313 4,89 Muito importante 
Honestidade 311 4,86 Muito importante 
Integridade 311 4,86 Muito importante 
Sinceridade       304 4,75 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 303 4,73 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 302 4,72 Muito importante 
Bom profissional 299 4,67 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 297 4,64 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 289 4,52 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 285 4,45 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética 282 4,41 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 270 4,22 Importante 
Cordialidade       270 4,22 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 263 4,11 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 262 4,09 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 258 4,03 Importante 
‘Boa pessoa’ 240 3,75 Importante 

Tabela 51d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar –  Tempo de serviço (18-22) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 231 4,81 Muito importante 
Integridade 228 4,75 Muito importante 
Confiabilidade 224 4,67 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 224 4,67 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 221 4,60 Muito importante 
Sinceridade       220 4,58 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 220 4,58 Muito importante 
Bom profissional 215 4,48 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 215 4,48 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  211 4,40 Importante 
Incentivo à realização pessoal 209 4,35 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 200 4,17 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 196 4,08 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 196 4,08 Importante 
Cordialidade       195 4,06 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 194 4,04 Importante 
‘Boa pessoa’ 179 3,73 Importante 

Tabela 51e – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de serviço  (22-26) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 251 4,83 Muito importante 
Honestidade 250 4,81 Muito importante 
Confiabilidade 246 4,73 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 246 4,73 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 239 4,60 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 237 4,56 Muito importante 
Sinceridade       236 4,54 Importante 
Bom profissional 235 4,52 Importante 
Admite os seus erros quando cometidos 235 4,52 Importante 
Incentivo à realização pessoal 226 4,35 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  221 4,25 Importante 
Cordialidade       215 4,13 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 214 4,12 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 212 4,08 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 204 3,92 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 200 3,85 Importante 
‘Boa pessoa’ 192 3,69 Importante 

Tabela 51f – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar Tempo de serviço – (26-30) 
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Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 145 4,68 Muito importante 
Confiabilidade 145 4,68 Muito importante 
Honestidade 144 4,65 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 143 4,61 Muito importante 
Sinceridade       138 4,45 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 138 4,45 Importante 
Empenho nas tarefas escolares 137 4,42 Importante 
Bom profissional 134 4,32 Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 134 4,32 Importante 
Incentivo à realização pessoal 134 4,32 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  133 4,29 Importante 
Cordialidade       130 4,29 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 127 4,10 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 127 4,10 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 124 4,00 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 122 3,94 Importante 
‘Boa pessoa’ 120 3,87 Importante 

Tabela 51g – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar –Tempo de serviço  (30-34) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 106 4,82 Muito importante 
Confiabilidade 104 4,73 Muito importante 
Honestidade 103 4,68 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 102 4,64 Muito importante 
Sinceridade       101 4,59 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 100 4,55 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 99 4,50 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 99 4,50 Muito importante 
Bom profissional 98 4,45 Importante 
Cordialidade       98 4,45 Importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  96 4,36 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 96 4,36 Importante 
Incentivo à realização pessoal 95 4,32 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 94 4,27 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 93 4,23 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 93 4,23 Importante 
‘Boa pessoa’ 82 3,73 Importante 

Tabela 51h – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar – Tempo de serviço (34-38) 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Integridade 34 4,86 Muito importante 
Honestidade 34 4,86 Muito importante 
Bom profissional 34 4,86 Muito importante 
Confiabilidade 33 4,71 Muito importante 
Sinceridade       33 4,71 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 32 4,57 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 32 4,57 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 32 4,57 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 32 4,57 Muito importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 32 4,57 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  31 4,43 Importante 
Incentivo à realização pessoal 31 4,43 Importante 
Cordialidade       30 4,29 Importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 30 4,29 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 30 4,29 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 30 4,29 Importante 
‘Boa pessoa’ 30 4,29 Importante 

Tabela 51i – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar –  Tempo de serviço (38-42) 
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Apêndice V6 
Parâmetros Total Média Classificação 
Honestidade 5 5 Muito importante 
Integridade 5 5 Muito importante 
Confiabilidade 5 5 Muito importante 
Sinceridade       5 5 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 5 5 Muito importante 
Empenho nas tarefas escolares 5 5 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 5 5 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 5 5 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 5 5 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  5 5 Muito importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 5 5 Muito importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 5 5 Muito importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 5 5 Muito importante 
Bom profissional 4 4 Importante 
Cordialidade       3 3 Alguma importância  
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 3 3 Alguma importância  
‘Boa pessoa’ 3 3 Alguma importância  

Tabela 53a – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar: Diretor do Agrupamento D 

 

Parâmetros 

 

Total Média Classificação 
Integridade 5 5 Muito importante 
Honestidade 5 5 Muito importante 
Confiabilidade 5 5 Muito importante 
Admite os seus erros quando cometidos 5 5 Muito importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 5 5 Muito importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 5 5 Muito importante 
Bom profissional 5 5 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  5 5 Muito importante 
Incentivo à realização pessoal 5 5 Muito importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 5 5 Muito importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 5 5 Muito importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 5 5 Muito importante 
‘Boa pessoa’ 5 5 Muito importante 
Sinceridade       4 4 Importante 
Empenho nas tarefas escolares 4 4 Importante 
Cordialidade       4 4 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 4 4 Importante 

Tabela 53b – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar: Diretor do Agrupamento C 

 

Parâmetros Total Média Classificação 
Admite os seus erros quando cometidos 5 5 Muito importante 
Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  5 5 Muito importante 
Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 5 5 Muito importante 
Integridade 4 4 Importante 
Honestidade 4 4 Importante 
Confiabilidade 4 4 Importante 
Empenho nas tarefas escolares 4 4 Importante 
Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 4 4 Importante 
Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 4 4 Importante 
Bom profissional 4 4 Importante 
Sinceridade       4 4 Importante 
Incentivo à realização pessoal 4 4 Importante 
Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 4 4 Importante 
Cordialidade       4 4 Importante 
Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 4 4 Importante 
Demonstra crenças consistentes com as suas ações 4 4 Importante 
‘Boa pessoa’ 3 3 Alguma importância 

Tabela 53c – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar: Diretor Agrupamento A 
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Parâmetros Total Média Classificação 

Integridade 5 5 Muito importante 

Empenho nas tarefas escolares 5 5 Muito importante 

Honestidade 5 5 Muito importante 

Presta atenção aos diferentes pontos de vista antes de chegar a conclusões 5 5 Muito importante 

Bom profissional 5 5 Muito importante 

Sinceridade       5 5 Muito importante 

Elogia ‘quem merece’ ser elogiado 5 5 Muito importante 

Admite os seus erros quando cometidos 5 5 Muito importante 

‘Boa pessoa’ 5 5 Muito importante 

Toma decisões baseado nos seus valores fundamentais 5 5 Muito importante 

Confiabilidade 4 4 Importante 

Incentivo à realização pessoal 4 4 Importante 

Toma decisões difíceis com base em altos padrões de conduta ética  4 4 Importante 

Cordialidade       4 4 Importante 

Disponibilidade no apoio e partilha de material didático 4 4 Importante 

Demonstra crenças consistentes com as suas ações 4 4 Importante 

Pede que se tomem posições baseadas em valores fundamentais 4 4 Importante 

Tabela 53d – Caracterização ‘moral’ de um líder escolar: Diretor do Agrupamento B 
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APÊNDICE VI 

 

TESTES DE NORMALIDADE 
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  Teste de Normalidade – Agrupamentos 

 

A B C D 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df p Statistic df p Statistic df p Statistic df p 

IIA 0,174 70 0,000 0,938 28 0,098 0,926 43 0,008 0,137 107 0,000 

IIB 0,136 70 0,002 0,962 28 0,392 0,952 43 0,069 0,102 107 0,008 

IM 0,120 70 0,014 0,950 28 0,193 0,948 43 0,051 0,126 107 0,000 

IS 0,214 70 0,000 0,884 28 0,005 0,957 43 0,109 0,141 107 0,000 

IC 0,170 70 0,000 0,939 28 0,101 0,950 43 0,062 0,113 107 0,002 

CR 0,107 70 0,045 0,952 28 0,223 0,969 43 0,297 0,123 107 0,000 

MBEA 0,182 70 0,000 0,980 28 0,853 0,962 43 0,168 0,076 107 0,158 

MBEP 0,136 70 0,003 0,931 28 0,067 0,954 43 0,081 0,211 107 0,000 

LF 0,124 70 0,009 0,904 28 0,015 0,904 43 0,002 0,115 107 0,001 

EE 0,142 70 0,001 0,923 28 0,040 0,955 43 0,089 0,207 107 0,000 

Eficácia 0,148 70 0,001 0,890 28 0,007 0,947 43 0,047 0,146 107 0,000 

Satisfação 0,275 70 0,000 0,867 28 0,002 0,900 43 0,001 0,237 107 0,000 

Liderança Transformacional 0,119 70 0,016 0,953 28 0,238 0,969 43 0294 0,074 107 0,179 

Liderança Transacional 0,094 70 0,200* 0,957 28 0,303 0,962 43 0,160 0,089 107 0,038 

Liderança Laissez-Faire 0,097 70 0,099 0,946 28 0,157 0,968 43 0,275 0,107 107 0,004 

Resultados de Liderança 0,096 70 0,184 0,913 28 0,023 0,957 43 0103 0,102 107 0,008 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
                                                    Teste de Normalidade – Idade 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
D df p W df p 

Liderança Transformacional [32,36[ 0,264 6 0,200* 0,842 6 0,135 
 [36,40[ 0,141 10 0,200* 0,972 10 0,912 

[40,44[ 0,123 27 0,200* 0,956 27 0,293 
[44,48[ 0,099 57 0,200* 0,982 57 0,558 
[48,52[ 0,103 55 0,200* 0,976 55 0,337 
[52,56[ 0,082 56 0,200* 0,956 56 0,038 
[56,60[ 0,110 27 0,200* 0,971 27 0,631 
[60,64] 0,186 10 0,200* 0,898 10 0,209 

Liderança Transacional [32,36[ 0,282 6 0,148 0,810 6 0,072 
 [36,40[ 0,144 10 0,200* 0,939 10 0,537 

[40,44[ 0,097 27 0,200* 0,963 27 0,423 
[44,48[ 0,089 57 0,200* 0,982 57 0,551 
[48,52[ 0,092 55 0,200* 0,980 55 0,481 
[52,56[ 0,105 56 0,191 0,982 56 0,556 
[56,60[ 0,186 27 0,018 0,931 27 0,072 
[60,64] 0,165 10 0,200* 0,960 10 0,783 

Liderança Laissez-Faire [32,36[ 0,240 6 0,200* 0,875 6 0,245 
 [36,40[ 0,166 10 0,200* 0,968 10 0,875 

[40,44[ 0,208 27 0,004 0,917 27 0,033 
[44,48[ 0,103 57 0,200* 0,960 57 0,059 
[48,52[ 0,193 55 0,000 0,915 55 0,001 
[52,56[ 0,116 56 0,058 0,967 56 0,131 
[56,60[ 0,125 27 0,200* 0,956 27 0,294 
[60,64] 0,141 10 0,200* 0,934 10 ,491 

Resultados de Liderança [32,36[ 0,316 6 0,061 0,783 6 ,041 

 

[36,40[ 0,232 10 0,135 0,876 10 0,117 
[40,44[ 0,121 27 0,200* 0,970 27 0,608 
[44,48[ 0,097 57 0,200* 0,964 57 0,085 
[48,52[ 0,130 55 0,021 0,968 55 0,148 
[52,56[ 0,095 56 0,200* 0,982 56 0,585 
[56,60[ 0,100 27 0,200* 0,949 27 0,208 
[60,64] 0,135 10 0,200* 0,961 10 0,793 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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Teste de Normalidade – Tempo (Agrupamento) 

  Shapiro-Wilk 

  
Statistic df p 

Liderança Transformacional [0, 4[ 0,979 44 0,611 

[4,8[ 0,969 45 0,262 

[8, 12[ 0,970 43 0,327 

[12, 16[ 0,951 40 0,083 

[16, 20[ 0,970 20 0,750 

[20, 24[ 0,921 23 0,070 

[24,28[ 0,967 19 0,711 

[28, 32] 0,974 14 0,926 

Liderança Transacional [0, 4[ 0,957 44 0,100 

[4,8[ 0,976 45 0,456 

[8, 12[ 0,982 43 0,711 

[12, 16[ 0954 40 0,102 

[16, 20[ 0,935 20 0,192 

[20, 24[ 0,976 23 0,834 

[24,28[ 0,921 19 0,116 

[28, 32] 0,941 14 0,431 

Liderança Laissez-Faire [0, 4[ 0,959 44 0,121 

[12, 16[ 0,973 40 0,433 

[4,8[ ,946 45 0,037 

[8, 12[ ,942 43 0,031 

[16, 20[ 0,953 20 0,412 

[20, 24[ 0,919 23 0,064 

[24,28[ 0,980 19 0,945 

[28, 32] 0,951 14 0,571 

Resultados de Liderança [0, 4[ 0,980 44 0,630 

[4,8[ 0,956 45 0,086 

[8, 12[ 0,952 43 0,068 

[12, 16[ 0,969 40 0,346 

[16, 20[ 0,956 20 0,474 

[20, 24[ 0,935 23 0,143 

[24,28[ 0,940 19 0,267 

[28, 32] 0,903 14 0,125 

 
                              Teste de Normalidade – Habilitações Académicas 

 
Habilitações Académicas 

 

Bacharelato Licenciatura Pós-Graduação Mestrado e Doutoramento 

Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df p Statistic df p Statistic df p 

Liderança Transformacional 0,930 5 0,593 0,065 173 0,067 0,968 26 0,576 0,980 44 0,626 

Liderança Transacional 0,902 5 0,421 0,074 173 0,023 0,977 26 0,799 0,974 44 0,408 

Liderança Laissez-Faire 0,944 5 0,692 0,109 173 0,000 0,948 26 0,212 0,965 44 0,204 

Resultados de Liderança 0,772 5 0,047 0,095 173 0,001 0,961 26 0,419 0,965 44 0,197 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
                                            Teste de Normalidade – Categoria Profissional 

 

Categoria_Profissional 

Quadro de Agrupamento Quadro de Zona Pedagógica Contratado 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

Statistic df p Statistic df p Statistic df p 

Liderança Transformacional 0,058 216 0,077 0,973 21 0,805 0,865 11 0,067 

Liderança Transacional 0,071 216 0,011 0,949 21 0,325 0,938 11 0,498 

Liderança Laissez-Faire 0,104 216 0,000 0,949 21 0,329 0,949 11 0,627 

Resultados de Liderança 0,080 216 0,002 0,974 21 0,820 0,855 11 0,049 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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                                        Teste de Normalidade – Género 

  

Género 

Masculino Feminino 

Kolmogorov-Smirnova Kolmogorov-Smirnova 

D gl p D gl p 

IIA 0,110 66 0,045 0,170 182 0,000 

IIB 0,121 66 0,017 0,109 182 0,000 

IM 0,131 66 0,007 0,122 182 0,000 

IS 0,224 66 0,000 0,137 182 0,000 

IC 0,129 66 0,008 0,137 182 0,000 

CR 0,135 66 0,004 0,102 182 0,000 

MBEA 0,095 66 0,200* 0,118 182 0,000 

MBEP 0,160 66 0,000 0,192 182 0,000 

LF 0,165 66 0,000 0,118 182 0,000 

EE 0,162 66 0,000 0,166 182 0,000 

Eficácia 0,138 66 0,003 0,150 182 0,000 

Satisfação 0,289 66 0,000 0,239 182 0,000 

Liderança Transformacional 0,086 66 0,200* 0,074 182 0,018 

Liderança Transacional 0,105 66 0,066 0,071 182 0,025 

Liderança Laissez-Faire 0,104 66 0,071 0,118 182 0,000 

Resultados de Liderança 0,108 66 0,052 0,076 182 0,012 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Teste de Normalidade – Nível de Ensino 

 
Nível de Ensino 

 

Pré-Escolar 1.º Ciclo 2.º Ciclo 3.º Ciclo Secundário 
3.º Ciclo e 

Secundário 

Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 
Kolmogorov-

Smirnova 
Shapiro-Wilk Shapiro-Wilk 

W gl p W gl p W gl p D gl p W gl p W gl p 

Liderança Trans-

formacional 
0,950 15 0,521 0,977 44 0,518 0,933 46 0,011 0,094 73 0,175 0,977 49 0,433 0,963 21 0,585 

Liderança Tran-

sacional 
0,946 15 0,463 0,981 44 0,684 0,965 46 0,181 0,097 73 0,089 0,971 49 0,261 0,082 21 0,816 

Liderança Laissez 

- Faire 
0,904 15 0,110 0,930 44 0,010 0,962 46 0,141 0,095 73 0,098 0,955 49 0,058 0,972 21 0,772 

Resultados de  

Liderança 
0,952 15 0,557 0,976 44 0,494 0,956 46 0,081 0,123 73 0,008 0,971 49 0,269 0,976 21 0,854 

*. This is a lower bound of the true significance. 
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APÊNDICE VII 

 

 

TESTES LEVENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teste Levene – Agrupamento 

 
F p 

IIA 1,118 0,343 

IIB 1,595 0,191 

IM 0,417 0,741 

IS 2,435 0,065 

IC 2,003 0,114 

CR 1,693 0,169 

MBEA 0,687 0,560 

MBEP 2,545 0,057 

LF 0,663 0,575 

EE 0,214 0,887 

E 0,462 0,709 

S 0,366 0,778 

Liderança Transformacional 2,191 0,090 

Liderança Transacional 1,566 0,198 

Liderança Laissez-Faire 0,892 0,446 

Resultados de Liderança 0,425 0,735 

Teste Levene – Género 

 
F p 

Liderança Transformacional 0,353 0,553 

Liderança Transacional 0,745 0,389 

Liderança Laissez-Faire 0,071 0,790 

Resultados de Liderança 1,052 0,306 

IIA 0,865 0,353 

IIB 0,077 0,781 

IM 0,098 0,754 

IS 2,368 0,125 

IC 0,084 0,772 

CR 0,541 0,463 

MBEA 1,007 0,317 

MBEP 0,038 0,846 

LF 1,617 0,205 

EE 0,287 0,593 

E 0,141 0,708 

S 0,782 0,377 

Teste Levene – Habilitações Académicas 

 F p 

Liderança Transformacional 0,863 0,461 

Liderança Transacional 0,671 0,571 

Liderança Laissez-Faire 0,287 0,835 

Resultados de Liderança 0,296 0,828 

Teste Levene –Tempo Agrupamentos 

 
F p 

Liderança Transformacional 1,645 0,124 

Liderança Transacional 0,797 0,590 

Liderança Laissez-Faire 0,289 0,958 

Resultados de Liderança 1,332 0,236 

Teste Levene – Idade 

  F p 

Liderança Transformacional 1,003 0,430 

Liderança Transacional 0,549 0,797 

Liderança Laissez-Faire 1,243 0,280 

Resultados de Liderança --- --- 

Teste Levene – Categoria Profissional 

 
F p 

Liderança Transformacional 0,487 0,615 

Liderança Transacional 0,572 0,565 

Liderança Laissez-Faire 1,867 0,157 

Resultados de Liderança 1,912 0,150 

Teste Levene – Nível de ensino 

 
F p 

Liderança Transformacional 2,031 0,075 

Liderança Transacional 1,652 0,147 

Liderança Laissez-Faire 0,737 0,596 

Resultados de Liderança 0,372 0,868 
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APÊNDICE VIII 

 

POST-HOC DUNN-BONFERRONI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


