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RESUMO 
 

 O presente trabalho sob a forma de estudo de caso numa escola privada 

com paralelismo pedagógico, centra-se na identificação das lógicas e 

dinâmicas de acção pedagógica e organizacional que emergiram durante o 

processo de constituição dos departamentos curriculares e das que se geram 

no seu quotidiano em articulação com os outros órgãos de governação 

pedagógica. A investigação foi desenvolvida no sentido de dar resposta às 

seguintes questões: Que lógicas de acção emergiram durante o processo de 

constituição dos departamentos curriculares? Como funcionam os 

departamentos curriculares? Como se articula a acção dos departamentos 

curriculares com a do Conselho Pedagógico? Que dinâmicas de acção se 

desenvolvem nos e entre departamentos curriculares? 

 Procedeu-se à recolha de dados através de fontes diversas e 

complementares: documentos produzidos entre 2002-2008 e entrevistas semi-

estruturadas ao Director Pedagógico e às Coordenadoras de Departamento 

Curricular. Os departamentos curriculares potenciam-se como uma micro-                 

-estrutura escolar fulcral de comunidades de prática, através de uma 

colaboração colaborativa e participada de uma grande parte dos agentes 

educativos. Por outro lado, há departamentos que parecem funcionar como 

sistemas “debilmente articulados” e balcanizados. O estudo revelou também o 

poder de influência dos departamentos curriculares nas dinâmicas escolares. 

Com base nos resultados deste estudo, recomenda-se a realização de estudos 

sobre o papel do Coordenador de Departamento Curricular no processo de 

avaliação dos professores, de acordo com o novo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 

22 de Abril. 

 

Palavras-chave: Departamentos Curriculares; Lógicas de Acção; Comunidades 

de Prática; Balcanização; Sistemas Debilmente Articulados. 
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ABSTRACT 

 

The present research under the form of a case study took place   in a 

private school with “pedagogical parallelism”, and purported to identify the 

logics and dynamic of pedagogical and organizational action that emerged  

either through out the process of constitution of the curricular departments or in 

the daily organizational and pedagogical activities. The following questions were 

addressed: How do the curricular departments work? What is the nature of the 

interactions between the curricular departments and the school Pedagogical 

Council? Which dynamics of collegiality developed in and between the 

curricular departments? 

Data came from diverse and complementary sources: school documents 

elaborated between 2002-2008, semi- structured interviews to the Pedagogical 

Director and the Coordinators of all Curricular Department. For the purposes of 

this study, Curricular Departments were conceptualized as communities of 

practice. However, results suggest, they work more as "loosely coupled 

systems” than as full communities in school. The study also put in evidence  the 

recent influence gained by the curricular departments into the global  dynamics 

and a more democratic pedagogical decision-making in the school. Based on 

the results of this study, more studies are to be done related to the role of the 

Coordinator of Curricular Department in the process of teacher’s evaluation, 

according to the new Decree nr. 75/2008, from April 22nd. 

 

Key-words: Curricular Departments; Logics of colleguiality; Communities of 

Practice; Loosely Coupled systems. 

. 
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CAPÍTULO I 
 INTRODUÇÃO  

 
Contexto e Âmbito do Estudo 

 

 À luz das constantes mudanças que a sociedade actual vive, a escola 

não fica inerte, enfrentando no seu quotidiano evidentes dificuldades. Para 

sobreviver, a escola dos nossos tempos terá de evoluir, tal como acontece com 

todas as demais organizações. Esta necessidade implica que sejam 

continuamente repensadas as finalidades a atingir, os recursos a disponibilizar, 

as formas organizativas a assumir e os processos a privilegiar. Do debate 

recente sobre a educação, salienta-se o questionamento sobre os modelos 

actuais de gestão e administração escolar e o papel fundamental dos 

professores para a promoção de um ensino de qualidade. Além disso, a 

alteração dos modos de regulação acompanha a tendência internacional de um 

paradigma de descentralização da gestão da escola. De um modelo burocrático 

e hierárquico de escola, tende-se para uma ideia de escola com funcionamento 

profissional e mais autónomo. 

 Parece hoje consensual que a orientação para a inovação constitui uma 

forma de os sistemas educativos responderem aos variados desafios que se 

colocam à educação. Para isso, é necessário dotar as escolas de uma 

autonomia autêntica, de forma a contribuir para que o projecto educativo se 

afirme em termos de melhores aprendizagens, de melhor desenvolvimento 

pessoal e social e de maior coesão organizacional. Aos professores cabe a 

tarefa de, democraticamente e conscientemente, de uma forma individual, em 

grupo disciplinar, em departamento curricular, ou, ainda, em assembleia de 

escola, coordenar estratégias e definir objectivos gerais que a escola proporá à 

comunidade em que se insere. A autonomia da escola construir-se-á, assim, de 

uma forma social e política, através das interacções entre os diversos actores 

organizacionais.  

 O presente estudo centra-se na identificação das lógicas e dinâmicas de 

acção pedagógica e organizacional que emergiram durante o processo de 

constituição dos departamentos curriculares de uma escola do 2.º e 3º ciclos de 

ensino básico e ensino secundário, privada com paralelismo pedagógico, e das 
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que se geram no seu quotidiano em articulação com os outros órgãos de 

governação pedagógica. Baseada no pressuposto de que os departamentos 

curriculares se potenciam como estruturas fulcrais de comunidades de prática, 

não só para uma gestão colaborativa e eficaz da escola, como também para a 

consecução da autonomia curricular, da escola e dos professores, 

desenvolveu-se um estudo de caso com foco particular na análise das práticas 

dos professores em contextos organizacionais dando especial atenção ao 

papel desempenhado pelo coordenador de departamento curricular. 

  

O Ensino Privado em Portugal 

 

 Em 1971, o Ministério da Educação inicia a atribuição de subsídios, 

variáveis consoante os seus condicionalismos, reconhecendo desta forma as 

dificuldades existentes em algumas Escolas Particulares; em 1973, atribui 

regularmente subsídios, como cobertura de encargos e exigência de frequência 

gratuita, a Escolas Particulares em locais onde não há Ensino Público – as 

chamadas Escolas “supletivas do Ensino Público”. Com a revolução de 25 de 

Abril de 1974 agravam-se as dificuldades financeiras sentidas pelos 

estabelecimentos de Ensino Particular e este sector entra em crise. Muitos 

alunos vão para as Escolas Públicas, tentando fugir da conotação de elitismo 

destas escolas; também os professores exigem tratamento idêntico aos 

professores do Ensino Público; a disciplina mantém-se rígida e os alunos 

escapam-se das escolas ou os pais acorrem em seu apoio criando problemas; 

os encargos aumentam e os proprietários não satisfazem os seus 

compromissos; o poder político, nomeadamente com o Despacho de 1 de 

Setembro de 1975, ameaça com a requisição das instalações das escolas que 

considere necessárias para o Ensino Oficial. De acordo com este cenário, 

várias escolas encerram, outras mudam de proprietários, outras passam a ser 

geridas por entidades colectivas (Cotovio, 2004). 

 A Lei n.º 9/79 de 19 de Março, conhecida como “Bases Gerais do Ensino 

Particular e Cooperativo, concretiza os princípios da Constituição da República 

Portuguesa de 1976, avançando para uma situação de nivelamento entre os 

Ensinos Público, Privado e Cooperativo. 
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 Esse nivelamento verifica-se: 

a) a partir da definição de um regime de contratos e subsídios, 

eventualmente escalonáveis no tempo; 

b) pelas possibilidades de opção entre as duas grandes vias, uma vez 

que se criam condições para idênticos encargos; 

c) pelo enquadramento das escolas particulares e cooperativas cujo 

ensino se insira nos objectivos do Sistema Nacional de Educação, 

nas prerrogativas das pessoas colectivas de utilidade pública, com 

inerente isenção de imposto profissional; 

d) pela acção de apoio pedagógico e técnico a que o estado se obriga; 

e) pela identificação da situação dos docentes, pela possibilidade de 

osmose entre os quadros dos Ensinos Público e Particular e 

Cooperativo e ainda pela possibilidade de os professores adquirirem 

a sua formação pedagógica nas próprias escolas não oficiais; 

f) pela identificação da situação dos alunos, que são avaliado nas 

escolas particulares que frequentem, que podem transferir-se para o 

Ensino Oficial e que estão abrangidos pelos benefícios e regalias 

gerais da Acção Social Escolar (artigos 6.º, 7.º e 8.º). 

 Para dar sequência a todas estas intenções, no artigo 6.º, o Estado 

atribui a si a incumbência de apoiar as Escolas Particulares e Cooperativas, “de 

modo que as desigualdades sociais, económicas e geográficas não possam 

constituir entrave à consecução dos objectivos nacionais de educação” (n.º1), 

assim como “conceder subsídios e celebrar contratos para o funcionamento de 

escolas particulares e cooperativas, de forma a garantir progressivamente a 

igualdade de condições de frequência com o ensino público nos níveis 

gratuitos” (alínea d) do n.º 2. Ainda, igualmente, de salientar é o facto de o 

Estado possibilitar este tipo de escolas de beneficiarem da mesma autonomia 

reconhecida às Escolas Públicas, no processo de avaliação dos alunos, ao 

abrigo do regime de paralelismo pedagógico previsto pelo artigo 15.º.  

 Complementarmente a esta lei, é aprovada, a de 4 de Outubro de 1979, 

a Lei n.º 65/79, que cria junto da Assembleia da República, o Conselho para a 

Liberdade de Ensino, cuja função consiste em “velar pelo respeito da liberdade 

do ensino e apreciar quaisquer infracções à mesma” (artigo 3.º). Sobre a 

Liberdade do Ensino, esta lei afirma no seu artigo 1.º: 
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 “A liberdade do ensino compreende a liberdade de aprender e de 

ensinar consagrada na Constituição, é expressão da liberdade da pessoa 

humana e implica que o Estado, no exercício das suas funções educativas, 

respeite os direitos dos pais de assegurarem a educação e o ensino dos seus 

filhos em conformidade com as suas convicções”. 

 No seu artigo 2.º esclarece que: 

 “ A liberdade do ensino exerce-se nos termos da Constituição e da Lei e 

traduz-se, designadamente por: 

 d) Liberdade de criação e funcionamento de estabelecimentos 

particulares e cooperativos de ensino que satisfaçam os requisitos 

constitucionais e legais; 

 e) Existência progressiva de condições de livre acesso aos 

estabelecimentos públicos, privados e cooperativos, na medida em que 

contribuam para o progresso do sistema nacional de educação, sem 

discriminações de natureza económica, social ou regional… 

 i) Ausência de qualquer tipo de discriminação, nomeadamente ideológica 

ou política, na autorização, financiamento e apoio por parte do Estado às 

escolas particulares e cooperativas, nos termos da Lei n.º 9/79, de 19 de 

Março, e respectiva legislação complementar”. 

 A 21 de Novembro de 1980 é promulgado o Decreto-Lei n.º 553/80 – 

“Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo” que reconhece a “liberdade de 

aprender e de ensinar incluindo a livre escolha dos pais da orientação do 

processo educativo dos filhos, devendo o Estado custear (através de subsídios) 

as despesas de educação com os filhos” (artigos 2.º), consagra-se “a liberdade 

de criação de escolas particulares” (artigos 3.º e 23.º), a “progressiva promoção 

do acesso às escolas particulares em condições de igualdade com as públicas” 

(artigo 4.º). Este diploma estabelece ainda a celebração de contratos (de vários 

tipos) com as escolas particulares que se integrem nos objectivos do Sistema 

Educativo, nomeadamente: 

     - Contratos de Associação (CA), a celebrar com escolas particulares 

situadas em zonas carecidas de escolas públicas, assegurando a gratuitidade 

do ensino (artigos 14.º, 15.º e 16.º); 
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     - Contratos Simples (CS), destinados a permitir condições especiais de 

frequência (redução de propina) nas escolas particulares não abrangidas pelos 

contratos de associação (artigos 17.º e 18.º); 

     - Contratos de Patrocínio, a celebrar com escolas cuja actividade 

pedagógica, pertinência dos cursos e metodologias de ensino os justifiquem 

(artigos 19.º, 29.º e 21.º); 

 Este Estatuto contempla ainda um sistema de outros subsídios especiais 

abrangendo o arranque, a inovação pedagógica, a viabilização financeira, a 

ampliação de instalações, o apetrechamento ou reapetrechamento, o apoio a 

actividades circum-escolares e outros, devidamente justificados (artigo 22.º). 

No que diz respeito ao pessoal docente, o estatuto procurou também 

harmonizar as carreiras dos professores dos ensinos particular e público, 

sugerindo uma aproximação progressiva dos estatutos remuneratórios (artigos 

45.º e 46.º), possibilitando a profissionalização nas próprias escolas 

particulares (artigo 55.º), regulamentando o regime de acumulação (artigo 67.º), 

permitindo o livre-trânsito entre o ensino oficial e particular, e vice-versa, sem 

prejuízo de direitos adquiridos (artigos 70.º e 71.º) e uniformizando o regime de 

contagem do tempo de serviço (artigos 72.º e 73.º).  

 Em 14 de Outubro de 1986, é publicada a Lei n.º 46/86 – Lei de Bases 

do Sistema Educativo (LBSE) que procura dar mais consistência e garantia ao 

Ensino Particular. O artigo 2.º consagra que “o Estado não pode atribuir-se o 

direito de programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes 

filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas”. Determina que os 

estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo são parte integrante da 

rede escolar e que é necessário articular a rede de estabelecimentos públicos e 

privados de modo a racionalizar os meios, aproveitar os recursos e garantir a 

qualidade, considerando-se que as escolas particulares podem oferecer um 

ensino tão público e de tanta qualidade como o das escolas do Estado. Ao 

Estado cabe o papel de fiscalizar e apoiar pedagógica e tecnicamente os 

estabelecimentos de Ensino Particular e quando, por interesse público, os 

apoiar financeiramente, deverá fazer a fiscalização das verbas concedidas. É 

criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) com funções consultivas e 

cujo objectivo é congregar as várias forças sociais, culturais e económicas na 

procura de consensos alargados relativamente à política educativa (artigo 46.º).  
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 A 25 de Janeiro de 1990 é publicada a Lei n.º 35/90 que define o regime 

da gratuitidade da escolaridade obrigatória, para todos os alunos que 

frequentam o ensino não superior em estabelecimento de ensino oficial, 

particular ou cooperativo (artigo 1.º e n.º 1 do artigo 2.º), devendo o Estado 

subsidiar as escolas particulares com base nos custos reais do Ensino Público, 

de forma gradual, de acordo com os meios financeiros disponíveis e com base 

no disposto no estatuto do ensino particular e cooperativo (artigo 28.º). 

 A primeira metade da década de noventa, foram anos agitados para o 

Ensino Particular e Cooperativo, na medida em que o Estado congela, ou 

mesmo reduz, o financiamento para a educação, quer em relação às escolas, 

quer às famílias, colocando em situação muito difícil inúmeras escolas 

particulares. Durante este período, as relações entre o Estado e o Ensino 

Particular são particularmente tensas e cria-se uma entidade capaz de 

congregar todos os parceiros sociais no campo do Ensino Particular, a 

Confederação Portuguesa do Ensino Não Estatal (CEP), constituída pela 

Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP), Associação 

Nacional das Escolas Profissionais (ANESPO) e Associação de 

Representantes de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo 

(AEEP), com o objectivo de “defender intransigentemente o Ensino Privado e o 

lugar a que este tem direito no Sistema Educativo Português” 

 O ano de 1997 inicia-se com a promulgação e publicação da Lei n.º 

5/97, de 10 de Fevereiro, conhecida pela Lei Quadro da Educação Pré-Escolar, 

que é muito penalizadora e discriminatória para o Ensino Particular e 

Cooperativo. Em 1998 surge o Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, que 

regulamenta a autonomia, administração e gestão de estabelecimentos de 

ensino, reforça a autonomia das escolas Públicas, permite o desenvolvimento 

de estratégias de agrupamento de escolas com consequências ao nível da 

organização da rede escolar. Ainda é neste período que se restabelece o 

diálogo entre o Ensino Particular e Cooperativo, de forma a definir montantes 

das anuidades relativas aos contratos de associação, aos contratos simples e 

contratos de desenvolvimento que apesar de ficarem sempre longe do 

pretendido pelo Ensino Particular, passam a ser definidos em tempo útil.  

 O início do terceiro milénio fica marcado por mais uma grave crise no 

Ensino Particular, devido à redução substancial do número de alunos nas 
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escolas com Contrato de Associação e da nova organização das escolas 

Públicas em agrupamentos. A crise financeira e económica em que Portugal 

mergulha, as imposições e restrições constantes da União Europeia, o 

decréscimo demográfico, o aumento do número de professores sem horário 

lectivo atribuído, vai originar cortes orçamentais no Ministério da Educação, 

prejudicando as Escolas Particulares, reduzindo drasticamente o número de 

turmas.  

 

Breve Análise da Evolução do Poder Autonómico das Escolas Públicas 

 

 O aparecimento dos grupos disciplinares na escola portuguesa remonta 

a 1917, com o Decreto-Lei n.º 3091, de 17 de Abril de 1917, do Ministério de 

Instrução Pública em que cria o Conselho de Professores por disciplina (art. 

313.º) e que era presidido por um professor designado pelo reitor. Este 

conselho tinha funções explicitadas no art. 314 no que diz respeito aos 

métodos a utilizar no ensino da disciplina, organização de exames e escolha de 

manuais. Onze anos mais tarde surgiu o Decreto-Lei n.º 15947, de 12 de 

Setembro de 1928, que extingue os conselhos de professores por secções de 

disciplina, passando as suas funções para o Conselho Escolar. 

 A nacionalização do ensino, o ressurgimento da relação da escola com o 

Estado, procurou a sua legitimação numa nova relação escola-nação-território, 

fazendo do Estado o substituto da Igreja na sua missão educadora do indivíduo 

(Formosinho & Machado, 2000, p.31). Como referem estes autores, o Estado 

Novo, embora tenha restabelecido uma boa relação com a Igreja, não deixou 

de se assumir como Estado-educador, a quem competia a educação nacional, 

cuja organização e controlo são deixados à administração central e passam 

pelo currículo académico, pelos modos de organização dos professores, dos 

alunos e do próprio processo de ensino (p.32). Em 1936, dá-se a Reforma do 

Ensino Liceal, de António Carneiro Pacheco (Decreto-Lei n.º 27 084, de 14 de 

Outubro), onde se pode encontrar traços ideológicos e estruturadores de uma 

escola de acordo com a trilogia “Deus, Pátria e Família”. A Reforma de 1947, 

realizada por Fernando Andrade Pires de Lima (Decreto-Lei n.º 36 507, de 17 

de Setembro), já acentua sobretudo as vertentes de controlo burocrático e 

conformista (Formosinho, 1987, p.388). Esta mudança reformadora surgiu na 
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tentativa de conciliar a cultura geral e os meios de preparação para o exercício 

de uma profissão e a formação especializada para o acesso aos estudos 

superiores. A formação de professores exigia a obtenção de um grau superior 

numa Universidade, aquisição de habilitações pedagógicas num estágio de 

dois anos num Liceu Normal. Neste sentido, o “ensino liceal só poderá ser 

ministrado pelos indivíduos em quem o Estado reconheça, além da natural 

competência científica e pedagógica, a indispensável idoneidade moral e 

cívica” (art. 17.º, Decreto-Lei n.º 36507/47, de 17 de Setembro). Verifica-se, 

deste modo, uma época em que a organização pedagógica e administrativa do 

Estado se constitui num todo coerente e fortemente articulado de modo a 

assegurar a confluência de todas as valências para uma educação nacional. 

 Estas medidas legislativas propostas pelo Ministério de Educação foram 

completadas com a promulgação, em 1948, do Estatuto do Ensino Profissional 

Industrial e Comercial – Decreto-Lei n.º 37 029, de 25 de Agosto. Nesta 

legislação sobressai a coordenação pedagógica do Ensino Técnico realizada 

pela figura do delegado: 

 

 Os directores das escolas em que não haja conselhos de cursos e os 
daquelas em que, existindo tais conselhos, os mesmos não abranjam 
todos os agentes de ensino em serviço na escola podem, com a 
autorização do director-geral, designar um delegado, ao qual competirá 
orientar e coordenar o ensino daquelas disciplinas e a organização das 
provas de frequência e dos exames finais, bem como fiscalizar o serviço 
dos professores eventuais, sobre o qual lhe cumpre prestar informação 
escrita ao conselho escolar (art. 114.º do Decreto-Lei n.º 37 029/48, de 25 
de Agosto, ponto 1). 

 
 
 É de notar que os professores delegados eram nomeados pelo director 

da escola de entre os professores efectivos, embora na sua falta pudessem ser 

designados outros professores que tivessem prestado, pelo menos, dois anos 

de serviço. Com a promulgação do Estado do Ciclo Preparatório do Ensino 

Secundário (Decreto-Lei n.º 48 572/68, de 9 de Setembro) criou-se o cargo de 

director de turma e, sempre que o director da escola julgasse conveniente, 

poderia propor ao director de serviços “um delegado seu para cada disciplina 

ou conjunto de disciplinas ao qual competirá orientar e coordenar o ensino 

daquela disciplina ou conjunto de disciplinas” (art. 146.º).  
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 Após a segunda guerra mundial, os Estados procuram a educação como 

uma estratégia de desenvolvimento económico e cultural da sociedade. Em 

Portugal, a reforma Veiga Simão (Lei n.º 5/73, de 25 de Julho) visava já a 

“democratização do ensino”, permitindo aos professores e alunos espaços de 

participação. Pretendeu-se o alargamento da escolaridade obrigatória e a 

expansão quantitativa das escolas, favorecendo a igualdade de oportunidades 

e o acesso a níveis mais elevados de escolarização. No entanto, é com a 

revolução de 1974 que os professores e alunos ganham maior participação no 

processo educativo.  

 O período conturbado que se segue à revolução de Abril também se fez 

sentir nas escolas. A tomada de poder pelas Assembleias de estudantes e 

professores, associada ao saneamento de reitores, directores e professores 

acusados de conivência com o denominado “regime fascista de Salazar-

Caetano”, leva a Administração Central a intervir, criando as “Comissões de 

gestão”, determinando a escolha de um dos docentes para presidente, de 

modo a exercer as funções de representação e controlo da execução das 

deliberações colectivas (Decreto-Lei n.º 221/74, de 27 de Maio). A grande 

agitação que se vive nas escolas quase as paralisa na sua acção educativa. O 

Decreto-Lei n.º 735-A/74, de 21 de Dezembro, surge como uma tentativa de 

normalização dessa agitação, criando uma nova morfologia organizacional com 

o Conselho Directivo, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo no 

topo. Ao Conselho Directivo cabia a função de informar os serviços centrais do 

conteúdo dos pareceres e propostas das “assembleias consultivas” que não 

sejam executados e das razões da sua não execução (art.32º). É com a 

implementação deste novo diploma que se verifica um aumento significativo do 

número de escolas preparatórias e secundárias com conselhos educativos 

eleitos, segundo os processos de democracia representativa.  

 A tentativa de normalização (Formosinho & Machado, 2000) foi 

prioridade do I Governo Constitucional, que regulamenta a gestão das escolas, 

através do Decreto-Lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro, a que o ministro 

Sottomayor Cardia deixou ligado o nome (p.35). Neste diploma mantém-se 

como órgãos de topo da escola o Conselho Directivo, o Conselho Pedagógico 

e o Conselho Administrativo, mas definem-se mais pormenorizadamente as 

suas regras de constituição e os respectivos processos eleitorais, sem 
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esquecer as competências de cada um, embora remetendo para legislação 

posterior a regulação do funcionamento do Conselho Directivo (Portaria n.º 

677/77, de 4 de Novembro) e do Conselho Pedagógico (Portaria n.º 679/77, de 

8 de Novembro). É neste documento que se estabelecem as funções destes 

três órgãos de gestão, assim, ao Conselho Directivo (órgão deliberativo e 

executivo) cabe a responsabilidade do funcionamento e da gestão corrente das 

escolas que não seja específica do Conselho Pedagógico (órgão de orientação 

pedagógica) ou do Conselho Administrativo (órgão de gestão financeira e 

orçamental). Altera-se a composição do Conselho Directivo, que passa a ser de 

três ou cinco representantes do pessoal docente, conforme a escola tenha mil 

ou mais de mil alunos, dois representantes dos estudantes (que devem 

frequentar os cursos complementares) e um representante do pessoal não 

docente. O Conselho Pedagógico, a que preside o presidente do Conselho 

Directivo, por inerência de funções, tem como “órgãos de apoio” os Conselhos 

de grupo, de turma, de directores de turma, subgrupo, disciplina ou 

especialidade e um representante dos alunos de cada ano. Também o 

Conselho Administrativo é presidido pelo presidente do Conselho Directivo (ou 

pelo seu vice-presidente, por delegação) e a ele pertencem ainda o secretário 

do Conselho Directivo, exercendo funções de vice-presidente e o chefe de 

secretaria, as de secretário. 

 A constituição e as competências do Conselho Pedagógico foram sendo 

revistas e ajustadas às novas funções que lhe são cometidas no âmbito da 

profissionalização em serviço (Decreto-Lei n.º 579-T1/79, de 29 de Dezembro, 

e Decreto-Lei n.º 376/80, de 12 de Setembro), com implicações nas atribuições 

e competências do delegado e subdelegado de grupo, subgrupo ou disciplina 

(Despacho n.º 333/80, de 22 de Setembro). Um passo importante no direito à 

participação dos pais e encarregados de educação na cooperação com o 

Estado, na emissão de pareceres sobre as linhas gerais da política nacional de 

educação, encontra-se presente no Decreto-Lei n.º 7/77, de 1 de Fevereiro. 

Neste Decreto-Lei os encarregados de educação têm o direito de reunir-se 

periodicamente com o Conselho Directivo, “pelo menos uma vez por trimestre 

lectivo”, na preparação de “actividades culturais e desportivas, nomeadamente 

de ocupação de tempos livres”, na emissão de um “parecer sobre o 

regulamento interno” da escola. Ao mesmo tempo, é-lhes dada a possibilidade 
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de participação de um seu representante, “sem direito a voto”, nas reuniões 

ordinárias do Conselho Pedagógico de Setembro, Fevereiro e Julho, em que se 

deve proceder à preparação do ano escolar, à análise do seu funcionamento e 

à apreciação dos resultados obtidos (Despacho Normativo n.º 122/79, de 22 de 

Maio, n.º 2,7,12 e 13) e, mais tarde, em qualquer outra para a qual seja 

chamado (Decreto-Lei n.º 376/80, de 12 de Setembro, art. 22º, n.º 3). 

 Promulgada a Constituição da República Portuguesa (1976), competiu à 

Assembleia da República legislar sobre as bases do sistema educativo, ainda 

referenciado à “Lei Veiga Simão” (Lei n.º 5/73, de 25 de Julho), que nunca 

chegou a ser regulamentada. Desta forma, surge a Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro) que estabelece os parâmetros 

orientadores da estrutura e funcionamento do sistema educativo, define os 

princípios a que deve obedecer a sua administração e gestão a nível central, 

regional autónomo, regional, local e de estabelecimento, determina a adopção 

de orgânicas e formas de descentralização e de desconcentração dos serviços 

e cria departamentos regionais de educação com o objectivo de integrar, 

coordenar e acompanhar a acção educativa (arts. 43º, 44º e 45º).  

 A Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986 consagra como princípios 

gerais da administração das escolas básicas e secundárias: a distinção entre 

direcção (formulação ou adopção de políticas ou estratégias) e gestão (sua 

implementação) (art. 45º), cujas actividades distribui de forma não uniforme por 

todos os níveis de administração (arts. 43º, 44.º e 45º); a participação de todos 

os interessados na administração da educação escolar, professores, pais, 

alunos, pessoal não docente, autarquias, representantes dos interesses sócio- 

-económicos, culturais e científicos (arts. 43º. n.º 1e 2, e 45.º, n.º2); a 

interacção institucionalizada entre a escola e a comunidade local em que ela se 

insere (arts. 43.º, n.º 2, e 45.º, n.º1); a prevalência de critérios pedagógicos e 

científicos sobre os critérios administrativos.  

 Entretanto, o Ministério da Educação já vinha procurando reestruturar a 

sua orgânica e abandonando uma postura de administração centralizada 

concentrada das escolas básicas e secundárias, primeiro pela 

desconcentração de serviços para descongestionamento dos centrais (dezoito 

Delegações da Direcção-Geral de Pessoal, alocadas nas capitais de distrito, 

criadas pelo Decreto-Lei n.º 259-A/80, de 6 de Agosto) e consequente 
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delegação de competências (Despacho de 17 de Março de 1981 da D-GP) e 

depois pela criação das Direcções Regionais de Educação, dirigidas por um 

Director Regional para os coordenar e dirigir (Formosinho & Machado, 2000, 

p.44). Se a desconcentração vinha associada à descentralização, a verdade é 

que “as direcções regionais de educação são serviços desconcentrados que 

prosseguem, a nível regional, as atribuições do Ministério da Educação em 

matéria de orientação, coordenação e apoio aos estabelecimentos de ensino 

não superior, de gestão dos respectivos recursos humanos, financeiros e 

materiais e, ainda, de apoio social escolar e apoio à infância” (Decreto-Lei n.º 

133/93, de 26 de Abril, art. 13.º, n.º 2). Na verdade, a estrutura do Ministério da 

Educação compreende os serviços centrais, os serviços regionais e os 

estabelecimentos de ensino, sendo o Director Regional de Educação um 

inferior hierárquico em relação aos serviços centrais. Estamos, desta forma, 

perante um processo de desconcentração, como forma de aumentar a 

eficiência da actividade de administração pública dentro do molde centralizado. 

 A partir de finais dos anos 80 começa a esboçar-se uma clara intenção 

de a Administração Educacional abandonar a prática de tomada de decisões a 

nível central para aplicação uniforme a todo o território nacional e um desejo de 

impulsionar as escolas a tomar decisões estratégicas coerentes com as 

“causas” nacionais da educação (Formosinho & Machado, 2000, p.46). Este 

impulso à autonomia dos estabelecimentos consagrada pelo Decreto-Lei n.º 

43/89, de 3 de Fevereiro, teve reflexos nas práticas de autonomia que cada 

escola conseguiu concretizar: financiamento de projectos a que se 

candidatava, desenvolvimento de políticas de territorialização, numa procura de 

soluções diferenciadas para problemas e contextos diferentes, e num 

“programa de reforço de autonomia das escolas”, à semelhança do que se 

passa noutros países. Este Decreto-lei estabelece o regime de autonomia dos 

estabelecimentos de ensino. Cada escola dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 

e do Ensino Secundário, de forma diferenciada, pôde aprofundar as margens 

de autonomia ao seu dispor. Cada escola passou a ter a possibilidade de: 

ensaiar formas de gestão flexível do currículo; definir algumas políticas de 

alocação de alunos e professores e gestão dos tempos lectivos e de ocupação 

de espaços; organizar e oferecer actividades de complemento curricular, de 

animação sócio-educativa, de ocupação dos tempos livres ou de desporto 
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escolar; gerir o crédito horário disponível para o exercício de cargos de gestão 

intermédia e de desenvolvimento de projectos pedagógicos; proceder ao 

recrutamento de pessoal auxiliar de acção educativa em regime de tarefa ou de 

contrato a tempo certo; conseguir autofinanciamento e gerir as receitas 

geradas pela prestação de serviços na escola; adquirir bens e serviços e 

proceder à execução de certo tipo de obras; estabelecer parcerias entre 

escolas, nomeadamente para a criação de centros de recursos educativos e 

centros de formação. O Despacho 8/SERE/89 estipulou ainda a representação 

dos respectivos professores (delegados) no conselho pedagógico, actuando 

como transmissor entre este órgão e o grupo (ponto 21.1), enquanto função do 

delegado de grupo como membro do conselho pedagógico e reforça o papel 

enquanto supervisor das práticas educativas dos seus pares pedagógicos 

(ponto 22). 

 Apesar disso, no Decreto-Lei n.º 43/89 verifica-se o esquecimento da 

“autonomia consagrada” em abranger o 1.º Ciclo do Ensino Básico e a 

educação pré-escolar, a que o Decreto-Lei n.º 172/91, de 10 de Maio, 

pretende, de uma forma inovadora, alargar o ordenamento do “novo modelo de 

administração, direcção e gestão das escolas” a todas as escolas dos vários 

níveis de educação e ensino. Este Decreto-Lei intitulado por Ordenamento 

Jurídico da Direcção, Administração e Gestão das Escolas Básicas e 

Secundárias, pretende alargar a escola à comunidade deixando-a intervir em 

tomadas de decisões. Veio, desta forma, determinar uma diferente estrutura 

organizacional das escolas, no entanto, seguiu a linha dos trabalhos e das 

orientações normativas anteriores, em especial o Decreto-Lei n.º 43/89, 

fazendo depender o exercício de autonomia educativa e a afirmação da 

diversidade escolar da formulação de um Projecto Educativo próprio. A sua 

aplicação experimental restringiu-se a um número limitado de escolas o que 

conduziu a uma divergência de opiniões, diversos debates e, posterior 

esquecimento. No entanto, os diplomas regulamentadores destinados aos 

estabelecimentos e áreas escolares abrangidos pelo regime experimental 

acabaram por vir a ser adoptados por outros, como, por exemplo, o da 

distribuição do crédito global das reduções da componente lectiva a distribuir 

pelos órgãos e estruturas pedagógicas de gestão intermédia (Despacho n.º 

115/ME/93, de 23 de Junho) ou o da possibilidade de as escolas alterarem a 
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composição do Conselho Pedagógico (Despacho n.º 37-A/SEEI/96, de 29 de 

Julho), optando pela organização dos Departamentos Curriculares (Despacho 

n.º 27/ME/93, de 23 de Dezembro). 

 A avaliação do Regime de Administração Escolar (Decreto-Lei n.º 

172/91) desenvolvida pelo Conselho de Acompanhamento e Avaliação (CAA) 

permitiu identificar os aspectos mais relevantes da aplicação experimental do 

“novo modelo de administração, direcção e gestão das escolas” e indicou um 

conjunto de “conclusões e recomendações” com vista à definição e 

implementação de uma nova política de administração dos estabelecimentos 

de educação e ensino não superior, que deveria pressupor uma ampla 

mobilização de todos os actores interessados, internos e externos à escola 

(CAA, 1996, pp. 9-10). Aquele documento perspectiva a reforma da 

administração escolar como uma mudança mais do próprio conceito 

organizacional e administrativo de escola que das suas estruturas formais e do 

seu desenho organizacional, conferindo àquele uma dimensão política tributária 

de um projecto democrático e participativo, inserido “numa agenda de tipo 

descentralizador e autonómico” (CAA, 1996, p. 18). 

 Em coerência com o Programa de Governo e com o Pacto Educativo 

para o Futuro, o Ministério da Educação procura a execução de um “programa 

de reforço da autonomia das escolas”, não sem antes solicitar um estudo 

prévio a João Barroso (Despacho Normativo n.º 27/97), o qual já propunha o 

desenvolvimento de dinâmicas locais com a criação das associações e 

agrupamentos de escolas e a aplicação de um novo regime de Autonomia, 

Administração e Gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário, Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio, que, com algumas alterações feitas após apreciação parlamentar pelo 

Decreto-Lei n.º 24/99, de 22 de Abril, pretendeu promover a autonomia das 

escolas e a descentralização como forma de uma nova organização de 

educação, no sistema educativo em Portugal. 

 O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, dá centralidade aos princípios 

da autonomia e à descentralização, sustentando a autonomia como o “poder 

que é reconhecido à escola pela administração educativa de tomar decisões 

nos domínios estratégico, pedagógico, administrativo, financeiro e 

organizacional, no quadro do seu projecto educativo e em função das 
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competências e dos meios que lhe estão consignados”. Esta lei considera a 

comunidade educativa como “construtora” de uma cultura de responsabilidade 

partilhada. Neste quadro, aos docentes, e em particular aos que fazem parte 

das estruturas de gestão intermédia, compete desenvolver “a sua acção numa 

base de cooperação entre si e com os órgãos de administração e gestão da 

escola, de forma a assegurar a adequação do processo de ensino e 

aprendizagem às características e necessidades dos alunos que frequentam o 

estabelecimento de ensino”. Também o artigo 3.º do Decreto Regulamentar 

n.º10/99, de 21 de Julho, respeitante às competências das estruturas de 

orientação educativa, refere que a articulação curricular deve promover a 

cooperação entre os docentes da escola ou do agrupamento de escolas. No 

quadro de competências do coordenador de departamento curricular, este 

decreto estabelece que lhe cabe “promover a troca de experiências e a 

cooperação entre todos os docentes que integram o conselho de docentes ou o 

departamento curricular” (alínea a, ponto2, do art.º5) e ao departamento 

curricular “analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto” 

(alínea h, art.º4). Neste normativo é clara a intenção de uma prática de 

colaboração entre os professores e a articulação entre as diferentes estruturas 

de orientação educativa ou serviços de escola para a melhoria da qualidade do 

ensino. 

 O XVII Governo Constitucional, aprovou o Decreto Regulamentar 

n.º32/2007, de 29 de Março, que define a composição e o modo de 

funcionamento de uma nova estrutura organizacional – o Conselho de Escola. 

Este órgão foi concebido como um órgão consultivo do Ministério da Educação 

no que respeita à definição das políticas pertinentes para a educação pré-

escolar e ensinos básico e secundário, assegurando, também, a adequada 

representação das escolas da rede pública. Após este normativo, o mesmo 

Governo Constitucional, elaborou um novo regime de autonomia, administração 

e gestão das escolas, que foi aprovado em Assembleia da República no dia 22 

de Abril de 2008, Decreto-Lei n.º 75/2008, e que visa reforçar a participação 

das famílias e das comunidades na direcção estratégica das escolas, 

favorecendo a constituição de lideranças fortes e o reforço da autonomia das 

escolas. Este diploma surge com o principal objectivo de reforçar a participação 

das famílias e das comunidades, promovendo a abertura das escolas ao 
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exterior e a sua integração nas comunidades locais, instituído um novo órgão 

de administração e gestão escolar, designado por Conselho Geral. Neste órgão 

colegial de direcção têm representação o pessoal docente e não docente, os 

pais e encarregados de educação (e também os alunos, no caso dos adultos e 

dos estudantes do ensino secundário), as autarquias e a comunidade local, 

nomeadamente representantes de instituições ou organizações de actividade 

económica, social, cultural e científica. A grande novidade que este diploma 

traz é que nenhum dos grupos representados pode ter a maioria dos lugares, 

garantindo desta forma, condições de participação a todos os interessados. 

Cabe a este órgão a aprovação das regras fundamentais da escola 

(regulamento interno), as decisões estratégicas e de planeamento (projecto 

educativo e plano de actividades) e o acompanhamento e fiscalização da sua 

concretização (relatório anual de actividades). Este órgão dispõe, ainda, da 

competência para eleger e destituir o director, que é o primeiro responsável, 

dotado da autoridade necessária para desenvolver o projecto educativo da 

escola e executar localmente as medidas de política educativa. 

 

Escola Privada Versus Escola Pública 

 

 Ao longo dos séculos, o Ensino Público e o Ensino Privado coexistiram e 

completaram-se. Com o objectivo de criar condições de grande exigência na 

prestação dos serviços públicos de educação, o Estado Português viu-se 

obrigado, a determinados períodos da história da educação, a atribuir subsídios 

a escolas privadas, por falta de instalações em zonas carenciadas de uma 

escola pública, criando assim, um elo de complementaridade entre estes dois 

tipos de ensino. 

  No que diz respeito às escolas privadas o processo autonómico tem-se 

revelado de uma forma diferente, ao longo dos tempos, em comparação com o 

que se sucedeu com as Escolas Públicas. A escola privada “ com uma 

estrutura organizacional menos elaborada que as suas congéneres públicas, 

com uma estrutura administrativa mais simples e normalmente mais integrada 

e consistente, com um centro de decisão mais localizado nas mãos de 

indivíduos pertencentes à própria organização, com um tipo de autoridade e de 

controlo mais pessoalizados e directos, com uma cultura normativa de um certo 
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familiarismo” (Estêvão, 1997, p.331), possui condições intrínsecas que lhe 

permitem adaptar-se à mudança. Apesar de apresentar uma estrutura 

hierárquica bastante rígida, com um órgão de topo, o Director Escolar, a quem 

compete gerir a escola num mercado bastante competitivo, o fenómeno da 

globalização afecta também este tipo de escola, obrigando-a a modelos mais 

funcionais e inovadores.  

 No que diz respeito à gestão das escolas privadas, esta é estável, isto é, 

não é feita com listas de docentes voluntários, eleitos muitas vezes por colegas 

que pouco os conhecem, mas maioritariamente pelo patronato ou por alguém 

escolhido por este para o representar. Outro ponto que nos afere comparar 

estes dois tipos de escolas, refere-se à inexistência de escolas privadas 

sujeitas às contingências de colocações anuais atrasadas, de docentes, a 

substituições que se arrastam, a continuadas falhas de auxiliares e a ausências 

e encerramentos por motivos de manifestações ou greves. Em relação aos 

programas, estes são idênticos aos da escola pública. Os professores possuem 

também a mesma formação e auferem a vencimentos equivalentes, apesar dos 

“rankings” nacionais apresentarem melhores resultados das classificações dos 

alunos nas escolas privadas. De entre as principais características destas 

escolas, destaca-se a autonomia que permite a existência de um projecto 

educativo próprio, uma liderança tendencialmente forte, uma autoridade 

presente e uma gestão mais racional dos recursos financeiros (Cotovio, 2004, 

p. 462). 

 Neste momento, as escolas privadas, exercendo a sua liberdade de 

ensinar de acordo com as concepções que têm do mundo, vêem-se obrigadas 

a mudar a sua postura de gestão e participação na sociedade, criando órgãos 

de apoio ao Director Escolar. Neste sentido, aparecem os departamentos 

curriculares, representados por um coordenador, que auxiliam o Director da 

escola nas dinâmicas escolares a implementar. 

 

O problema da Investigação 

 

 A escola dos nossos tempos deve estar virada para a inovação. O 

professor, enquanto principal interveniente na concretização das inovações 

escolares, precisa de abandonar o individualismo, isto é, a sua forma de 
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organização de trabalho escolar individual e assumir uma atitude de 

cooperação e de co-responsabilização com o acto educativo conjuntamente 

com os seus colegas. Como argumenta Bottery (1993), “O aumento da 

participação dos professores é um verdadeiro direito e uma responsabilidade 

da profissão docente” (p.176). É evidente que cada professor tem a sua 

personalidade e modo de actuação profissional. Há professores activos que 

acreditam na educação e no consequente desenvolvimento do país e do ser 

humano, enquanto outros, preferem viver em ilhas desertas de imaginação e 

de sentido educacional, encontrando apenas na sua profissão um meio de 

sobrevivência. 

 Como ser em acção que é o professor, é nos grupos disciplinares que 

este pode interagir de uma forma mais participativa nas decisões e metas 

escolares a que a instituição se propõe, tais como: planificação de aulas; 

dinamização de actividades no plano anual de actividades; elaboração de 

elementos e definição de critérios de avaliação. Em Portugal a organização 

académica do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário é 

constituída por diferentes grupos disciplinares que agrupam os professores 

com formação académica semelhante. O grupo disciplinar constitui uma 

estrutura de gestão pedagógica intermédia, órgão de apoio ao conselho 

pedagógico, e que se tem mantido com uma certa tradição de influência até 

aos nossos dias, apesar da renovação estrutural implementada com o Decreto-

Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio. Dado o elevado número de grupos disciplinares 

nas escolas, quer públicas ou privadas, e consequente número elevado de 

professores, foi então proposto o agrupamento interdisciplinar em 

Departamentos Curriculares. Este órgão de gestão intermédia é orientado por 

um coordenador que estabelece a ponte entre o Conselho Pedagógico e os 

diversos grupos disciplinares e, por conseguinte, entre os professores, na 

promoção de uma maior autonomia escolar, num tipo de gestão colaborativa e 

eficaz da escola.  

 A constituição dos departamentos curriculares, tanto nas escolas 

públicas como nas escolas privadas, implicou mudanças significativas na 

estrutura organizacional das escolas, embora em graus diferentes, gerando 

processos complexos através da negociação entre grupos disciplinares 

portadores e defensores de diferentes projectos curriculares para a escola. Nas 
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escolas privadas, esta estrutura organizacional veio proporcionar a participação 

dos professores, através de um representante, o coordenador de departamento 

curricular, nas dinâmicas a implementar na escola. Nas escolas públicas, esta 

transformação organizacional, poderá ter-se constituído como contexto 

propiciador de conflitos fazendo emergir novas lógicas de influência e poder, o 

que também pode ter acontecido nas escolas privadas, embora com menos 

intensidade.  

 Com efeito, o tempo e o esforço dedicado por cada professor ou por 

cada grupo à tomada de decisões nas diversas áreas de intervenção da escola 

é muito desigual, sendo, desta forma, a sua participação fluida, contribuindo, 

assim, para que a escola seja uma organização “debilmente articulada” 

(Simões, 2005, p.15). Os departamentos curriculares, tanto nas escolas 

públicas como nas escolas privadas, competem entre si pelos recursos, pelo 

estatuto e pela sua influência dentro da escola. Sendo a escola uma arena 

política, onde múltiplos interesses e valores conflituam, espera-se que a análise 

do processo de constituição dos departamentos curriculares e o seu 

funcionamento orgânico saliente a dinâmica e as lógicas de acção que essas 

estruturas têm na vida organizacional da escola. 

 Nesta investigação tomou-se como objecto de estudo o caso de uma 

escola privada e confessional que funciona com base num “contrato de 

associação” celebrado com o Ministério da Educação e em regime de 

“paralelismo pedagógico”, com ensino básico e secundário. As escolas com 

este tipo de contratos ficam situadas em zonas carecidas de escolas públicas, 

associando-se à rede estatal, possibilitando a frequência de alunos nas 

mesmas condições de gratuitidade do ensino público. O problema de 

investigação explicitou-se através das seguintes questões estruturantes: 

 (1) Como decorreu o processo de formação dos departamentos                          

         curriculares? 

 (2)  Como funcionam os departamentos curriculares?  

 (3) De que forma se articula o funcionamento dos departamentos                                

        curriculares com o do Conselho Pedagógico?  

 (4) Que dinâmicas de acção se desenvolvem nos e entre departamentos 

       curriculares? Qual a sua influência na vida organizacional da escola?  
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 Estas questões têm correspondência com outras mais específicas e 

caracterizadoras como se mostra no Quadro 1.1. 

 

Quadro 1.1 

Questões Estruturantes do Problema de Investigação e Questões 

Caracterizadoras 

 
Questões estruturantes Questões caracterizadoras 

 

• Que lógicas de acção 

emergiram durante o processo 

de constituição dos 

departamentos curriculares? 

• Porque surgiram os Departamentos Curriculares nesta escola? 

Quando se formaram pela primeira vez? 

• Quais foram os processos que levaram à Constituição dos 

departamentos curriculares? 

• Quais as expectativas dos professores e outros profissionais 

referentes à organização da escola face aos departamentos 

curriculares? 

• Quais as lógicas de acção e os interesses prevalecentes no 

momento de tomada de decisão? 

• Que consensos/conflitos houve durante o processo de constituição 

dos departamentos curriculares? 

• Como decorreu a eleição/nomeação para o cargo de coordenador 

de departamento curricular? 

• Como foi elaborado o regimento interno e em que medida influencia 

o funcionamento dos departamentos curriculares? 

• Como funcionam os 

departamentos curriculares? 

• Como se processa a distribuição de serviço? 

• Onde e quando se realizam as reuniões? Que assuntos são 

debatidos? 

• Em que medida as transformações organizacionais potenciaram a 

colaboração entre os professores? 

• Como trabalham os professores dentro de cada departamento? 

• Como são consideradas as condições de trabalho? 

• Como se articula a acção dos 

departamentos curriculares com 

o do Conselho Pedagógico? 

• Quando se reúnem e que assuntos são frequentemente debatidos? 

• Que dinâmicas de participação são desenvolvidas pelos 

coordenadores de departamento curricular nos assuntos analisados e 

nas tomadas de decisão? 

• Que constrangimentos emergem na articulação entre o conselho 

pedagógico e o departamento curricular? 

• Que dinâmicas de acção se 

desenvolvem nos e entre 

departamentos curriculares? 

• Como se processa a articulação entre o coordenador de 

departamento, os delegados disciplinares e os restantes professores? 

• Que projectos são elaborados em conjunto pelos departamentos 

existentes? 

• Que influência têm na vida escolar? 
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Relevância do Estudo 

 

 A complexificação que se gerou com a escola de “massas”, com 

alterações na composição dos contextos escolares e as exigências de uma 

maior eficácia e democratização dos sistemas educativos, originou alterações 

por parte do Ministério da Educação, que tudo definia e tudo controlava com 

base em modelos estandardizados e uniformizados de actuação. Contudo, as 

criticas a este sistema e os problemas de articulação e funcionamento das 

escolas levaram ao desenvolvimento de processos de descentralização dos 

sistemas de administração educacional no quadro das reformas operadas nos 

anos oitenta e noventa. O sentido dessas políticas apontou para a valorização 

dos estabelecimentos de ensino enquanto unidades organizacionais de decisão 

com aumento da sua autonomia (Decreto-Lei 115-A/98, de 4 de Maio). A 

operacionalização de autonomia das escolas, tanto privadas como públicas, 

justificada por dispositivo legal, permitiu que cada estabelecimento de ensino 

exercesse competências específicas no domínio cultural, pedagógico, 

administrativo e financeiro, tendo em conta a elaboração de um projecto 

educativo próprio (Costa, 1997). 

 O estudo aborda uma temática actual com pouca investigação empírica 

realizada em Portugal, uma vez que o XVII Governo Constitucional aprovou 

recentemente um novo Decreto-Lei sobre o Regime Jurídico da Autonomia, 

Administração e Gestão das escolas públicas. Dado que os departamentos 

curriculares são estruturas multidisciplinares, onde convivem e trabalham 

professores com diferentes formações académicas e profissionais, com 

elevado peso na política interna das escolas e assumindo que estas novas 

estruturas poderão influenciar a (re)construção da identidade profissional dos 

professores, este estudo centrou-se na caracterização e compreensão das 

lógicas de acção inerentes às mudanças realizadas ao nível do funcionamento 

pedagógico e organizacional dos departamentos curriculares e dos grupos 

disciplinares. Esta análise adquire especial relevância por diversas razões. 

Tratando-se de uma escola privada com paralelismo pedagógico com o 

Ministério da Educação, procurou-se compreender as condições contextuais 

que possibilitam a concretização da autonomia pedagógica tal como se 

expressa nas práticas dos departamentos curriculares e sua relação com os 
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grupos disciplinares. Nas suas várias dimensões, esta pesquisa contribuirá 

para compreender os modos diferenciais de funcionamento organizacional 

desta nova estrutura intermédia.  

 

Organização do Estudo  

 

 O presente estudo está organizado em seis capítulos. Este capítulo 

apresentou e fundamentou o problema de investigação, contextualizando-o na 

tendência descentralizadora e autonómica das políticas educativas em 

Portugal. O capítulo 2 apresentará os fundamentos conceptuais da 

investigação do problema. Assim, começa-se por problematizar a escola como 

“comunidade de prática” e “organização aprendente”, seguindo-se uma 

abordagem das perspectivas do estudo das organizações. Em particular 

salientam-se duas teorias, uma, proposta por Weick (1976), que permite 

olharmos para a escola como um sistema debilmente articulado, onde a 

natureza dos fins, a escassa conexão destes com as tecnologias e com as 

decisões tomadas, prevalece e, uma outra, sobre a perspectiva micropolítica, 

em que privilegia um olhar sobre os interesses que mobilizam as acções dos 

actores e os leva a reproduzir, interpretar e recriar as regras do jogo no interior 

dos departamentos curriculares e a inerente mobilização de influências no seio 

escolar. Ambas as perspectivas permitiram analisar a organização, o 

funcionamento e a influência dos departamentos curriculares na escola em 

estudo.  

 O capítulo 3 debruça-se sobre os resultados obtidos por alguma literatura 

empírica reunida em função das questões estruturantes do estudo. Neste 

sentido, a revisão de literatura divide-se em três secções: na primeira é 

apresentada uma breve contextualização do ensino privado em Portugal, com 

especial relevância no ensino particular e cooperativo; na segunda secção, 

apresentam-se contributos da investigação sobre as dinâmicas internas das 

comunidades docentes; a terceira contempla estudos sobre o funcionamento 

dos departamentos curriculares e sobre o papel do coordenador de 

departamento nesta estrutura de administração e gestão pedagógica 

intermédia. 
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 Descrevem-se no capítulo 4 as opções metodológicas e as razões que 

orientam a metodologia adoptada neste estudo. Após uma breve 

caracterização da Escola Alfa e dos sujeitos de estudo, descrevem-se os 

instrumentos de recolha de dados, o tipo de análise efectuada dos dados 

recolhidos, as principais categorias e as formas de estruturação dos resultados. 

No capítulo 5 são apresentados e descritos os resultados obtidos pela análise 

dos diversos dados, recolhidos através das entrevistas e de documentos 

escritos e, organizados em função das questões estruturantes do estudo. 

 O capítulo 6 procura dar resposta interpretativa à pergunta de 

investigação, apresentando as conclusões decorrentes da interpretação dos 

resultados obtidos e a sua discussão à luz do quadro conceptual adoptado. 

Finalmente, far-se-á uma breve reflexão acerca das limitações do estudo, dos 

contributos que dele possam advir e apresentam-se sugestões de investigação 

a desenvolver no futuro. 
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CAPÍTULO II 
QUADRO CONCEPTUAL 

 

Este estudo tem como objectivo conhecer as lógicas e as dinâmicas de 

acção emergentes aquando da constituição dos departamentos curriculares, 

numa escola privada, propostos pelo Decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, 

bem como as que se experienciam no seu quotidiano entre os departamentos 

curriculares e outras estruturas de gestão pedagógica. A investigação assenta 

no pressuposto de que os departamentos curriculares desenvolvem a sua 

acção em cooperação dos docentes entre si e destes com os órgãos de 

administração e gestão da escola, no sentido de assegurar a adequação do 

projecto educativo de escola aos processos de ensino e aprendizagem e às 

características e necessidades dos alunos. Sendo pensados em termos 

interactivos, como comunidades de prática, os departamentos curriculares 

apresentam especificidades que derivam quer da conceptualização dos 

objectivos, da natureza das relações pedagógicas que se estabelecem no seu 

interior, quer dos princípios educativos que cada actor educativo procura ver 

concretizado na sua escola. Considera-se que a natureza das interacções 

organizacionais entre as várias estruturas podem ter impacto nos modos de 

funcionamento dos departamentos curriculares. 

Como se ilustra na Figura 1, a articulação curricular é assegurada pelos 

departamentos curriculares, já que neles se encontram representadas as 

disciplinas, os agrupamentos de disciplinas e áreas disciplinares. Por outro 

lado, as identidades disciplinares dos docentes agrupados sob a forma de 

departamentos curriculares vão determinar o grau de coesão interna de cada 

departamento curricular e, logicamente, o seu funcionamento e formas de 

trabalhar. Cabe ao coordenador de departamento curricular estabelecer as 

relações entre os professores e o Conselho Pedagógico, fomentando, assim, o 

desenvolvimento de medidas que reforcem a articulação interdisciplinar na 

aplicação dos planos de escola; promover a troca de experiências e a 

cooperação entre os docentes; assegurar a coordenação das orientações 

curriculares e dos programas, promovendo a adequação dos seus objectivos e 

conteúdos à situação concreta da escola; promover a articulação com outras 

estruturas escolares; propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de 
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componentes curriculares locais e a adopção de medidas destinadas a 

melhorar as aprendizagens dos alunos; cooperar na elaboração, 

desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de autonomia da escola; 

promover a realização de actividades de investigação, reflexão e de estudo, 

visando a melhoria da qualidade das práticas educativas; apresentar à direcção 

executiva um relatório crítico, anual, do trabalho desenvolvido; convocar e 

presidir à assembleia de departamento curricular; convocar e presidir o 

conselho de departamento curricular; submeter à aprovação do Conselho 

Pedagógico as competências específicas das disciplinas que integram o 

departamento, segundo a proposta das assembleias de grupo ou de áreas 

disciplinares; manter os professores do respectivo departamento informados 

acerca das discussões e deliberações do Conselho Pedagógico; velar por que 

o respectivo departamento cumpra as suas competências; convocar a 

assembleia eleitoral sempre que cesse o período do seu mandato nos termos 

do presente regulamento; coordenar os apoios a professores menos 

experientes; velar por que o livro de actas do departamento esteja actualizado 

(Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, artigo 5.º) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Interacções organizacionais. 

 

Com efeito, ao abrigo do disposto no artigo 55.° do regime de autonomia, 

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

ensinos básico e secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de 

Maio, e nos termos da alínea c) do artigo 199.° da Constituição, compete aos 

departamentos curriculares: planificar e adequar à realidade da escola ou do 

agrupamento de escolas a aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao 
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nível nacional; elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas 

específicas das disciplinas; assegurar, de forma articulada com outras 

estruturas de orientação educativa da escola ou do agrupamento de escolas, a 

adopção de metodologias específicas destinadas ao desenvolvimento quer dos 

planos de estudo quer das componentes de âmbito local do currículo; analisar 

a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos currículos e de 

outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a prevenir a 

exclusão; elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da 

especificidade de grupos de alunos; assegurar a coordenação de 

procedimentos e formas de actuação nos domínios da aplicação de estratégias 

de diferenciação pedagógica e da avaliação das aprendizagens; identificar 

necessidades de formação dos docentes e, analisar e reflectir sobre as práticas 

educativas e o seu contexto. 

No quadro conceptual do estudo destaca-se, numa primeira parte, a 

concepção de escola como uma organização em Constante Aprendizagem e 

os Departamentos Curriculares como Comunidades de Prática. A compreensão 

do funcionamento e as lógicas de acção que caracterizam os processos de 

constituição dos departamentos curriculares, do seu funcionamento, enquanto 

órgãos de gestão intermédia e, das dinâmicas de acção desenvolvidas nos e 

entre departamentos curriculares e entre estes e o Conselho Pedagógico 

fundamenta-se, numa segunda parte, em alguns contributos do pensamento 

sociológico das organizações. Assim, a perspectiva de Mintzberg (1995) 

permite olhar os departamentos curriculares enquanto organizações 

profissionais e estruturas pedagógicas intermédias na linha hierárquica entre o 

centro operacional e a tecnoestrutura que se desenvolverá em secção posterior 

deste capítulo. Da imagem de escola como democracia interessou-nos a 

importância dada à participação dos indivíduos na tomada de decisões, às 

práticas de colegialidade docente, aos comportamentos informais que podem 

ocorrer nas actividades dos departamentos curriculares. As lógicas e dinâmicas 

de acção que ocorrem nas organizações fez-nos olhar para a perspectiva 

micropolítica e debruçar-nos sobre os jogos de poder e de influência existentes 

na vida organizacional da escola. Por outro lado, a perspectiva da ambiguidade 

(Weick, 1976) permitiu destacar a escola como uma realidade complexa, 

heterogénea e ambígua em que as intenções, as tomadas de decisão 
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improvisadas, a fraca ligação entre os grupos disciplinares e os objectivos 

insuficientemente definidos, assemelham-se a uma colagem de ideias. 

 

A Escola como Organização em Constante Aprendizagem  

 

A escola ocupa um lugar privilegiado no processo de socialização, ela é o 

lugar onde a sociedade organiza, de forma explícita, as normas e os valores 

considerados valiosos para que o indivíduo saiba viver em sociedade. A 

sociedade, por sua vez, é composta por várias organizações, tais como: a 

familiar, a escolar, a religiosa, a profissional, entre outras. Nestas organizações 

o indivíduo procura o reconhecimento da sua existência através das 

interacções sociais que estabelece. Ele é, portanto, o centro de onde partem e 

para onde convergem todos os processos organizacionais. Tal como afirma 

Friedberg (1986), “cada um de nós, quer queira quer não, quer esteja disso 

consciente quer não, participa a todo o momento da vida dos conjuntos sociais 

de que faz parte” (p.86). Neste sentido, as organizações são sistemas de acção 

concreta, não são exteriores ao homem, mas um produto da sua acção, “quer 

este último se encontre no seio de uma organização formal ou num contexto de 

acção fluido” (Friedberg, 1995, p.165). 

A escola é uma instituição que enfrenta evidentes dificuldades perante a 

mudança e, consequentemente, perante o futuro. Num tempo caracterizado 

pelo fenómeno globalização, com fortes implicações políticas e culturais, é 

colocado à escola importantes desafios. Assim, a escola vê-se num quadro 

onde se levantam vários problemas sobre a sua capacidade de adaptação e de 

sobrevivência. A diversidade com que os professores se deparam actualmente 

nas escolas requer modificar a sua postura educacional, e assumir uma atitude 

crítica e reflexiva perante os desafios que se lhes colocam, actuando em 

conjunto na procura de melhores estratégias de ensino-aprendizagem. Como 

salientam Fullan e Hargreaves, “ nenhum de nós é uma ilha; não nos 

desenvolvemos em isolamento” (2000, p.55), apesar de permanecer nas 

escolas uma cultura individualista, como mais adiante falaremos. Para que 

estas barreiras educacionais sejam ultrapassadas é necessário que os 

professores assumam uma atitude de colaboração, um maior poder de escolha 

na tomada de decisões em relação aos seus alunos, partilhando com os seus 
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colegas, recursos, ideias e outras questões práticas, num sentido de uma maior 

harmonia institucional. Assim, perante estas constantes mudanças na postura 

profissional dos professores, a escola não fica inerte, encontrando-se em 

constante aprendizagem e mutação. Podemos considerar que os 

departamentos curriculares são o órgão escolar que mais permite esta troca de 

ideias, de pensamentos, de estratégias e de rumos a tomar face às dificuldades 

que os professores sentem na sua actuação profissional. 

Desta forma, quando afirmamos que a escola é uma organização em 

constante aprendizagem, queremos dizer que a realidade escolar actual é 

socialmente construída por múltiplos actores educativos com formações, 

percursos, ambições e concepções educativas diferentes. Apesar disso, em 

Portugal, a abertura da escola aos pais e aos demais interessados pela 

educação, que é actualmente evidente no Regime de Administração e Gestão 

Escolar, aprovado no dia vinte e dois de Abril de dois mil e oito pelo XVII 

Governo Constitucional, Decreto-Lei n.º 75/2008, veio produzir certos conflitos 

e tensões entre os professores do ensino público e o Ministério da Educação, 

uma vez que este diploma permite um aumento significativo da participação da 

comunidade envolvente no processo educativo da escola, retirando algum 

poder de decisão aos que nela trabalham, nomeadamente aos professores. 

Segundo este documento legislativo, o Governo pretendeu reforçar a 

“participação das famílias e comunidades na direcção estratégica dos 

estabelecimentos de ensino e no favorecimento da constituição de lideranças 

fortes (Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de Abril de 2008, preâmbulo, p.2). Para 

isso as escolas públicas têm que criar o Conselho Geral, composto pelo 

pessoal docente e não docente, pelos pais e encarregados de educação, 

alunos, caso sejam adultos e do ensino secundário, membros da autarquia e 

de instituições económicas, sociais, culturais e científicas, que aprovará as 

regras fundamentais do funcionamento da escola, as estratégias, o 

planeamento do projecto educativo e do plano anual de actividades e 

acompanhará a sua concretização. No ensino privado e cooperativo, este 

diploma não traz grandes alterações à sua estrutura organizacional, a não ser a 

redução do número de elementos no Conselho Pedagógico, de 20 membros 

para 15, nem provoca um aumento significativo da participação dos pais e 
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encarregados de educação no processo educativo, uma vez que este já é, 

maioritariamente, constante.  

 No entanto, este documento legislativo veio fomentar um maior empenho 

por parte de todos os interessados no processo de ensino e aprendizagem dos 

jovens. Como salienta Paulo Freire a este propósito, “é absolutamente 

impossível democratizar a nossa escola sem […] abrir a escola à presença 

realmente participante dos pais e da sua própria vizinhança nos destinos dela” 

(1991, p.127). Perante as dificuldades que a escola enfrenta actualmente, 

todos os actores educativos deverão caminhar em conjunto na procura de uma 

maior qualidade de ensino. Em seguida iremos ver como os departamentos 

curriculares se potenciam como uma estrutura organizacional que fomenta o 

aparecimento de comunidades de prática nas escolas. 

 

Os Departamentos Curriculares como Comunidades de Prática 

 

A sociedade em que vivemos é formada por várias comunidades de 

prática. Assim que nascemos, todos pertencemos a comunidades de prática. 

Em casa, no trabalho, na escola, são alguns exemplos dessas comunidades de 

prática (Wenger, 1998, p.23). O conceito de comunidade de prática ganha 

visibilidade nas abordagens realizadas por Jean Lave e Etienne Wenger 

(1991). Nos textos publicados por Lave até 1991 é notório o seu interesse 

particular em reflectir sobre o carácter social e situado da cognição. Mais tarde, 

associada a Wenger, emerge um olhar mais focado neste conceito. Desta 

forma, a reflexão sobre o carácter situado da aprendizagem já não se 

concentra só na pessoa-em-acção mas nas formas de participação em que 

essa acção decorre. Wenger tenta explorar mais este conceito, tentando 

descrever como é que as actividades locais são organizadas e se interligam no 

sistema social mais amplo, ou como é que, ao constituirmo-nos como membros 

de comunidades de prática, acabamos por negociar e experienciar 

significações de pertença a organizações mais amplas. Assim, este autor 

caracteriza as comunidades de prática como sendo grupos de pessoas que se 

unem espontaneamente, para partilharem interesses comuns e se 

empenharem colaborativamente em práticas que potencializem a sua 

aprendizagem e beneficiem o seu desenvolvimento profissional. Neste sentido, 
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atribuem grande valor aos seus encontros por partilharem informação, pela 

possibilidade de resolverem os seus problemas mutuamente, exporem as suas 

ideias, analisarem as suas necessidades e discutirem, de forma reflexiva, 

experiências e saberes. Os departamentos curriculares aparecem nas escolas 

como uma estrutura que permite esta troca de ideias e reflexão conjunta entre 

os professores, potenciando grupos de trabalho dinâmicos e colaborativos na 

concretização do projecto educativo de escola. 

No entanto, Wenger (1998) clarifica a sua perspectiva e alerta para a não 

obrigatoriedade de coexistência dos conceitos de “comunidades” de “prática”, 

afirmando o seguinte: 

 

não estou a argumentar que tudo o que se pode chamar uma comunidade 
seja definida pela prática ou que tenha uma prática que lhe seja 
específica; nem que tudo aquilo a que se pode chamar prática seja a 
propriedade definidora de uma comunidade claramente especificável (p. 
72). 
 

Para este autor a prática social é  

 

um fazer […] mas um fazer num contexto histórico e social que dá 
estrutura e significado ao que se faz. Neste sentido, prática é sempre 
prática social. […] o conceito de prática salienta o carácter social e 
negociado tanto do explícito como do tácito das nossas vidas (Wenger, 
1998, p.47). 
 

Assim, uma prática social está inerentemente ligada à existência de 

comunidades sociais ou conjuntos de pessoas que se reconhecem 

mutuamente como associadas a um determinado conjunto de “fazeres”, que 

desenvolvem formas próprias e mais ou menos próximas de o “fazer”, e que, 

ao longo dos tempos, acabam por ser também reconhecidas pelos outros como 

elementos integrantes desse grupo. 

 Este autor também contraria a aparente facilidade de identificação do que 

poderá ser uma comunidade de prática. Acentua que não se formam por 

decreto ou por quaisquer poderes formalmente instituídos, da mesma forma 

que não se impõem organizacionalmente – “uma comunidade de prática é uma 

estrutura emergente, nem inerentemente estável nem mutável ao acaso” 

(Wenger, 1998, p.49).  
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Outra questão refere-se ao carácter local da prática. Dar relevo à 

localidade da prática não implica ficar limitado a ela. Nas suas palavras, não se 

trata de  

 

glorificar o local, mas ver estes processos – negociação de significado, 
aprendizagem, o desenvolvimento das práticas e a formação de 
identidades e configurações sociais – como envolvendo interacções 
complexas entre o local e o global (Wenger, 1998, p.133). 
 

Segundo Lave e Wenger (1991), “uma comunidade de prática é uma 

condição intrínseca para a existência de conhecimento” (p.98). Assim, a acção 

é inseparável da vida da comunidade que a desenvolve, tornando possível ligar 

os indivíduos às comunidades e o cognitivo ao social. 

Da análise de diversos estudos etnográficos, Wenger salienta três 

dimensões de comunidades de prática – um empenhamento mútuo; um 

empreendimento conjunto; um reportório partilhado. Estas são características 

da prática que identifica como “fontes de coerência de comunidades de prática” 

(1998, p.73). As três dimensões interrelacionam-se e para cada uma delas é 

necessário ter presente a interacção com as outras. O esquema que se 

apresenta na Figura 2, ilustra esta interacção e sumariza diversos aspectos 

que Wenger considera pertinentes para a discussão de cada uma dessas 

dimensões. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Dimensões da prática características de uma comunidade de     

prática (Wenger, 1998, p.73). 
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O empenhamento mútuo, embora necessário para a constituição de uma 

comunidade de prática, não decorre forçosamente de uma forma pacífica ou 

harmoniosa. Para lá da confiança, existem conflitos e tensões como será de 

esperar num conjunto de pessoas que quotidianamente coexistem. As práticas 

desenrolam-se num mundo social em que interesses, poderes e estatutos 

estão presentes e, como diz Wenger (1998) , “uma comunidade de prática não 

é um refúgio de comunhão, nem uma ilha de intimidade isolada das relações 

políticas e sociais” (p.77).  

Na segunda dimensão - empreendimento conjunto  - a conjugação das 

duas palavras (empreendimento e conjunto) induz a considerar que se refere a 

algo que, por um lado, apresenta características que o aproximam do resultado 

obtido por iniciativa dos vários participantes, mas salientando, por outro lado, 

que ele emerge da forma conjugada de actuação de várias componentes 

(pessoas, organização), o que realça o seu carácter colectivo. Ao acrescentar a 

referência à noção de “negociação”, Wenger dá visibilidade não só ao tipo de 

processo através do qual esse empreendimento conjunto se constrói – um 

processo negociado entre os participantes – como ao título de posse desse 

produto. Da construção de um produto por um conjunto de pessoas por 

iniciativa espontânea, e não por imposição ou decreto externos, emerge um 

sentido de apropriação e responsabilidade por aquilo que constroem. Como 

Wenger (1998) afirma, 

 

Um empreendimento é um recurso de coordenação, de dar sentido, de 
empenhamento mútuo; é como o ritmo para a música. O ritmo não é 
acaso, mas também não é só constrangimento. Ele é parte do dinamismo 
da música, coordenando o próprio processo pelo qual ele é. Extraído do 
tocar, ele torna-se fixo, estéril, sem significado, mas no tocar, ele torna-se 
música interpretável, participativa e praticável. É um recurso constitutivo 
da própria possibilidade da música enquanto experiência partilhada (p.82). 

 

  Wenger entende o empreendimento como um “recurso de 

coordenação”. Mas na prossecução do empreendimento os participantes 

também desenvolvem recursos (físicos e simbólicos) que acabam por ter um 

papel importante na coerência da comunidade. Tal conjunto de recursos 

constitui a terceira fonte de coerência da comunidade que Wenger denomina 

reportório partilhado, definido como “conjunto de recursos partilhados por uma 
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comunidade” (p.83). O reportório permite-lhe chamar a atenção para “o seu 

carácter de re-chamado e a sua disponibilidade para futuro empenhamento na 

prática” (p.83). Ao envolverem-se conjuntamente, os vários membros vão 

ajustando as diferentes interpretações das suas acções, assim como das 

condições e constrangimentos que enfrentam. Nesse processo, quotidiano e 

dinâmico, os diversos participantes constroem significados que, não sendo 

idênticos entre eles, se interrelacionam e se conjugam, ganhando coerência 

relativamente à prática que os une. É essa coerência que, através da 

negociação de significados, torna possível, por exemplo, a emergência de uma 

compreensão partilhada do que é participar de forma competente nessa 

prática. 

 Nos departamentos curriculares, os professores reúnem-se com o 

objectivo de analisar e partilhar ideias e problemas diagnosticados – 

empenhamento conjunto – apesar de o processo não ser pacífico, uma vez que 

nos departamentos curriculares coexistem pessoas com formações, percursos 

de ensino e ideais educacionais diferentes. Após a partilha de ideias, análise e 

discussão das mesmas, os professores de cada departamento curricular 

chegam a um entendimento que é sempre negociado – empreendimento 

conjunto. Todos os resultados chegados em conjunto são depois partilhados 

por todos os professores – reportório partilhado – e postos em prática na sua 

vida profissional.   

 Por sua vez, na escola, as comunidades de prática constituídas por 

alunos, professores, dirigentes escolares, pais, encarregados de educação e 

parceiros educativos, permitem ampliar a dimensão relacional e socializadora, 

fomentando uma melhoria na qualidade do ensino. Uma escola em que haja 

espaços de participação, em que a resistência à partilha e à inovação e/ou 

transformação do que existe seja possível, em que o contributo de outros, para 

lá dos que já possuem poder de afirmação e decisão, seja não só permitido 

mas pertinente, possibilita certamente uma melhoria da instituição e do ensino 

praticado. Através deste espírito de interajuda e de sentido de co-

responsabilidade pelo acto educativo é que os diversos membros de uma 

comunidade reconhecem sentido na sua participação e percebem o quanto é 

valorizado o seu empenhamento, envolvendo-se de uma forma mais intensa na 

constituição e sustentação de um empreendimento conjunto. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 45 

As lógicas de acção no contexto dos Departamentos Curriculares 

 

Apesar das diferentes perspectivas teóricas, procuraremos nesta secção 

analisar a realidade organizacional do departamento curricular, à luz de 

abordagens predominantemente normativas e perspectivas mais analíticas e 

interpretativas. Assumindo a escola como um locus de reprodução e locus de 

produção de políticas, orientações e regras (Lima, 1992), onde os actores 

escolares não se limitam ao cumprimento sistemático e integral das regras 

hierarquicamente estabelecidas por outrem, não jogam apenas o jogo com 

regras dadas à priori, jogam-no com a capacidade estratégica de aplicarem 

selectivamente as regras disponíveis e mesmo de inventarem e construírem 

novas regras (Lima, 1997).  

Neste sentido, é natural que se revelem, em formas e intensidades 

diferentes, interesses, conflitos, jogos de poder, estratégias e coligações entre 

os actores educativos no seu quotidiano organizacional. Surgem, assim, 

lógicas de acção, as quais, sendo constituídas por elementos simbólicos, 

configuram e se sustentam nas culturas organizacionais da escola. Como 

alguns autores referem, normalmente, são caracterizadas por momentos de 

alternância e de disputa entre um sentido favorável e um sentido desfavorável 

ao projecto de autonomia e gestão escolar. Para Sarmento (2000), podem ser 

definidas como “conteúdos de sentido, relativamente estáveis e consolidados, 

com que os actores sociais interpretam e monitorizam a acção nas 

organizações escolares, ordenando, ainda que de forma precária e provisória, 

a realidade organizacional aparentemente fragmentada e dispersa” (p.147). 

Bacharach e Mundell (2000) teorizam este conceito para definir as políticas 

organizacionais em termos de ”disputas que ocorrem entre várias lógicas de 

acção possíveis e as suas manifestações” (p.129). Desta forma, poder-se-á 

definir a acção como o conflito entre uma imagem de escola “comunidade 

educativa” que partilha poderes e responsabilidades e uma imagem de escola 

“profissional” que reserva poderes e responsabilidades para os professores.  

Nas escolas, sejam elas públicas ou privadas, surgem lógicas de acção 

baseadas em interesses pessoais ou de grupo, estratégias para prevalecer 

determinadas ideias, jogos de poder e coligações entre indivíduos ou grupos. 

Nas escolas privadas, apesar de existir uma estrutura hierárquica bem 
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diferenciada, com um Director a quem compete definir e aprovar as políticas 

educativas da escola (Cotovio, 2004, p. 462), isto é, as distribuições de serviço, 

os cargos que cada um desempenha, os rumos e as estratégias de ensino a 

seguir na instituição, entre outras, poder-se-á verificar a existência de 

indivíduos que tentam com que as suas ideias sejam aceites pelo Director da 

escola e tomadas por todos os seus colegas de trabalho. Com os 

departamentos curriculares, a opinião que prevalece ganha mais poder junto do 

Director, uma vez que permite demonstrar a opinião de vários membros da 

instituição. 

Para Bacharach e Mundell, as lógicas de acção dominantes nas escolas 

são a lógica de controlo burocrático e a lógica de autonomia profissional. No 

primeiro caso, a relação entre meios-objectivos pode ser definida e 

especificada de uma forma racional, enquanto que, no segundo caso, a 

incerteza das acções é considerada como algo que existe nas organizações e 

que não pode ser eliminada facilmente de uma forma racional. Entendida 

segundo a lógica de controlo burocrático, a escola pública e, a privada e 

cooperativa, integra-se na administração periférica e é regida e orientada por 

determinados órgãos locais, as Direcções Regionais de Educação, em 

dependência hierárquica dos serviços centrais do Ministério da Educação. 

Neste modelo, centralizado e hierárquico, os critérios administrativos poderão 

prevalecer sobre os pedagógicos, tal como os meios definidos pelos serviços 

centrais poderão ter prioridade sobre os objectivos educativos da actividade 

profissional do professor. Neste sentido, o professor é um mero executor das 

reformas curriculares e programas disciplinares impostos pelo Estado-

educador. A lógica de autonomia profissional coloca ênfase em valores como o 

controlo e a colegialidade. A gestão participada constitui o contexto ideal para a 

autonomia e colegialidade dos professores, cujo profissionalismo se caracteriza 

pelo controlo do seu próprio destino, o que não é permitido pelas organizações 

burocráticas baseadas na conformidade e estandardização dos processos. 

Segundo Sanches (1995), se a actuação do professor se confinar à esfera da 

sala de aula, poderá afastá-lo de um envolvimento organizacional na escola. 

Tenderá a não se envolver, nem participar, em decisões que dizem respeito à 

vida colectiva, à conceptualização e ao desenvolvimento partilhado do projecto 

educativo. Neste sentido, dificultar-se-á a emergência ou consolidação das 
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comunidades de prática. O professor pode considerar-se autónomo, embora de 

uma forma limitada, porque institui as suas próprias regras de acção, a 

autonomia básica que Sanches (1995) refere. Esta mesma autora descreve a 

autonomia  plena  como  

 

Uma legitimidade interdependente, alargada ao exterior; alimenta-se de 
uma visão holística do trabalho profissional, social e é politicamente 
perspectivado; verifica-se através de um processo dialéctico entre 
pensamento e realidade; fundamenta-se num universo axiológico de 
solidariedade; está imbuída de uma lógica de transformação que integra a 
pessoa e o profissional (1995, p.53). 

 

Enquanto a autonomia básica pode conduzir ao isolamento, na medida 

em que representa uma visão individualista da cultura de ensino, a autonomia 

plena abre as portas a culturas de ensino assentes na construção colaborativa 

do saber e na colegialidade. Nas situações imprevisíveis que emergem na sala 

de aula, o professor procede a uma redefinição das regras e planos elaborados 

no Grupo Disciplinar, no Departamento Curricular ou, ainda, no Conselho 

Pedagógico, adaptando o ensino das matérias aos seus alunos; “trata-se de 

uma violação de outras normas organizacionais, consentida e legitimada 

tacitamente por uma cultura de ensino, onde predomina a privacidade” 

(Sanches, 1995, p.54). O exercício da autonomia profissional implica haver 

reestruturação das condições de trabalho dos professores e renovação e 

adaptação dos currículos em função dos interesses dos alunos e da 

comunidade educativa. Em seguida analisaremos os departamentos 

curriculares enquanto uma micro-estrutura dentro da grande organização que é 

a escola. 

 

O Departamento Curricular como micro-estrutura organizativa 

 

Tomando o quotidiano escolar como objecto de reflexão, procuramos 

visualizar as lógicas que caracterizam a acção dos departamentos curriculares 

e dos seus elementos internos na escola, tentando desvelar os dispositivos 

disciplinares que se criam, se repetem, se inovam e se renovam na prática 

escolar. 
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Segundo Mintzberg (1995), a generalidade das organizações estão 

sujeitas a um conjunto de forças que as conduzem para diferentes arranjos 

estruturais que podem ser agrupados em cinco configurações: Estrutura 

Simples, Burocracia Mecanicista, Burocracia Profissional, Estrutura Divisionária 

e Adocracia. Cada uma destas configurações caracteriza-se pelo predomínio 

de um determinado mecanismo de coordenação, dependente da capacidade 

de formalizar os procedimentos da organização e por uma combinação dos 

cinco elementos base da organização: o vértice estratégico, a linha hierárquica, 

o centro operacional, a tecnoestrutura e, as funções logísticas. 

O vértice estratégico é o topo da hierarquia, onde se processa a maior 

parte das decisões. É onde são delineadas as estratégias e onde é feito o 

planeamento de como decorre todo o processo de produção. Esta estrutura 

tem como principal função assegurar o cumprimento da missão, no caso da 

escola, educativa, de uma forma eficaz; mas é também responsável por todo o 

tipo de supervisão, desde a gestão de recursos e conflitos até à revisão das 

actividades. Acresce-lhe ainda o aspecto da responsabilidade para com toda a 

organização, e desta perante o ambiente que a rodeia. Como tal, além de 

comunicar com o interior do sistema, o vértice estratégico tem a 

responsabilidade de ser ele o elo de ligação com o ambiente envolvente, 

cabendo-lhe desta forma a gestão das condições de fronteira organizacional. 

Nas nossas organizações escolares podemos considerar o Conselho 

Executivo, das escolas públicas, ou o Director Escolar, no caso das escolas 

privadas, como sendo estes o vértice estratégico. 

 À linha hierárquica compete estabelecer a ligação entre as diferentes 

partes da organização. Ela é composta por gestores intermédios que tentam 

dar resposta às diferentes necessidades existentes no sistema. É aqui que 

passa toda a informação e onde as estratégias são adaptadas, mediante a 

forma como está a funcionar o processo de produção. Cabe à linha hierárquica, 

fazer a ligação entre todos os elementos da estrutura, com particular destaque 

entre o Vértice Estratégico, que delineia as estratégias e faz o planeamento, e 

o Centro Operacional. No caso das escolas, sejam elas privadas ou públicas, 

poder-se-á considerar os coordenadores de departamento curricular, como os 

indivíduos que estabelecem essa ponte entre a Direcção e os professores. São 

eles que transmitem ao Conselho Executivo ou ao Director Escolar, as 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 49 

opiniões, as sugestões, os pareceres de todos os professores da escola e, por 

sua vez, comunicam a estes últimos as decisões do Director Escolar ou do 

Conselho Pedagógico. 

 O centro operacional é a estrutura onde se dá o processo de produção. 

O produto desta estrutura não é forçosamente um bem, como as organizações 

escolares ilustram facilmente. O produto das organizações pode ser um 

serviço, o que no caso atrás referido poder-se-á entender como as 

aprendizagens efectuadas pelos alunos. Como se entende facilmente, os 

professores são os operacionais e são eles que produzem, ou promovem a 

“produção” das aprendizagens dos alunos. A tecnoestrutura é a instância que 

não estando directamente envolvida na produção, têm a capacidade de 

observar/avaliar todo o sistema e como este está a funcionar e que 

comunicando com os gestores da linha hierárquica, possibilita uma constante 

adaptação do sistema às necessidades pontuais. Nas escolas existe uma 

grande dificuldade em enquadrar esta estrutura, no entanto, poder-se-á 

considerar os próprios professores ou as direcções que desempenham essa 

função.  

 As funções logísticas, correspondem à estrutura que tem como função 

sustentar e/ou promover todo o processo de produção, ou no caso das escolas, 

de ensino. A ela associam-se todos aqueles que sustentam todo o sistema e 

que são os auxiliares da acção educativa, os funcionários administrativos, o 

pessoal de refeitório, do bar, da biblioteca, os vigilantes e outros indivíduos que 

permitem o funcionamento de toda a organização escolar. 

Na maioria das escolas, tanto privadas como públicas, predomina uma 

cultura individualista entre os professores que, de acordo com Hargreaves & 

Hopkins, o “individualismo tem sido tratado numa forma negativa, na 

investigação. Os dados sugerem, não uma, mas várias formas de 

individualismo” (1993, p.57). Geralmente, o individualismo, privilegia um espaço 

de acção (sala de aula), um domínio do saber (ligado à área disciplinar) e uma 

relação com uma parte da população escolar (os seus alunos). A passagem 

desta lógica individualista para uma cultura colaborativa e uma visão global da 

escola é decisiva para a afirmação da escola actual. Cada vez mais é 

necessário que os professores saíam das suas ilhas e actuem nas escolas de 

uma forma participativa e não inerte. Ao reclamarem mais autonomia 
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profissional, os professores ganham mais direito à participação da vida escolar 

mas, também, maiores responsabilidades em relação ao Projecto Educativo 

que a escola desenvolve. De forma maioritária e decisiva, os professores 

podem, nas escolas públicas, escolherem os órgãos de administração e gestão 

que melhor garantam os interesses, valores e objectivos a que a escola se 

propõe, de forma a garantir uma maior qualidade da educação. Neste sentido, 

Stenhouse (1985) afirma que 

 

se me dizem que muitos professores não são assim, devo responder que 
alguns, sim, são-no na verdade, e que é precisamente o modelo de ensino 
que estes professores nos mostram que nós devemos difundir. O caminho 
a seguir é difundir a ideia do professor como artesão, com a implicação de 
que os artesões fazem uso da autonomia de decisão, orientada para o 
aperfeiçoamento da sua arte (pp. 48-49). 
 

Nas escolas privadas, esta autonomia dos professores na escolha de 

órgãos de gestão intermédia é mais restrita, uma vez que, estas decisões são 

hierarquicamente estabelecidas (Estêvão, 1997, p.331). 

Em entendimento convergente, Schön considera necessário que os 

professores durante a sua prática profissional se considerem e actuem como 

profissionais reflexivos. Para este autor existem, neste sentido, dois tipos de 

acção: conhecimento na acção e reflexão na acção. No primeiro caso, Schön 

(1987) salienta que na prática quotidiana dos professores existe um 

conhecimento tácito, implícito, sobre o qual não exercemos um controlo 

específico, por vezes realizamos determinadas acções de uma forma 

espontânea sem pararmos para pensar nelas. Por outro lado, sustenta que é 

também normal que em muitas ocasiões, sobretudo devido a um efeito 

surpresa, que pensemos no que fazemos, ou até mesmo que pensemos 

enquanto estamos a fazer. “Nesses processos, a reflexão tende a focar-  -se 

interactivamente sobre os resultados da acção, a acção em si mesma e o 

conhecimento intuitivo implícito na acção” (1987, p.56). 

De forma a melhorar a qualidade da educação, os departamentos 

curriculares, sendo uma micro-estrutura dentro da grande organização que é a 

escola, surgem como uma ponte entre os professores e os órgãos de 

administração e gestão das escolas, na medida em que podem aproximar os 

interesses e opiniões dos primeiros aos órgãos competentes; mas, também 
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como forma de quebrar o isolamento profissional a que os professores estão 

habituados, promovendo trocas de experiências e informações entre a classe 

docente, impulsionando, assim, maior interdisciplinaridade na escola. É neste 

sentido que Fullan e Hargreaves (2000), afirmam que 

 

Professores e directores escolares podem iniciar as suas próprias escolas. 
Educadores, em todos os estágios das suas carreiras, têm a 
responsabilidade de agir – professores iniciantes devem acrescentar 
novas ideias e uma outra energia à sua profissão, bem como evitar 
sucumbir à rotina enfadonha; professores na metade da sua carreira 
profissional devem sair da inércia e, os professores veteranos devem 
passar sabedoria, ao invés de cinismo. Todos têm uma responsabilidade 
na modelagem das escolas do futuro, para que elas se tornem locais de 
mais produção e satisfação, tanto para professores como para alunos 
(p.128). 
 

Se os professores funcionarem colegialmente enquanto comunidades de 

prática, terão maior poder de escolha na tomada de decisões escolares e 

contribuir melhor para o sucesso escolar. Neste sentido, se os professores, em 

conjunto, se envolverem de uma forma sistemática, analisando e reflectindo 

sobre as suas práticas de ensino e sobre os problemas que rodeiam a escola 

em que estão inseridos, tornam-se co-responsáveis pela educação e pelo 

projecto educativo de escola. No entanto, as escolas públicas, não são um 

local ideal para constatarmos este tipo de colegialidade, uma vez que este tipo 

de escolas apresenta um corpo docente que não é fixo. De acordo com 

Sanches (2000), a colegialidade é um processo social orientado para o 

desenvolvimento da autonomia mas também de uma consciência profissional 

colectiva, constituindo a mobilidade dos professores um obstáculo ao 

desenvolvimento da cultura de colegialidade.  

 

Os Departamentos Curriculares como Organizações Democráticas 

 

Após termos analisado os departamentos como uma micro-estrutura 

organizativa, interessa agora reparar no quanto esta organização é também 

democrática ou potencia o desenvolvimento de processos participativos na 

tomada de decisões dentro das escolas. Sendo os departamentos curriculares 

constituídos por professores com um saber científico especializado, com ideais 
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e concepções escolares diferentes, é na partilha e análise destas diferenças e 

no sentido de colegialidade da tomada de decisões que o ensino pode ganhar 

maior qualidade.  

No entanto, como sustenta Freire (1975), as organizações exigem uma 

autoridade democrática, ou seja, uma autoridade com liberdade, sem 

autoritarismo:  

 

É verdade que, sem liderança, sem disciplina, sem ordem, sem objectivos, 
sem tarefas a cumprir e contas a prestar não há organização e, sem esta, 
se dilui a acção revolucionária. Nada disso, contudo, justifica o manejo 
das massas populares, a sua coisificação (p.251).  

 
 

A escola actual deve ser um local onde cada actor educativo apresenta as 

suas ideias, argumentando-as e discutindo-as com os outros profissionais de 

educação. Desta forma, as decisões são tomadas democraticamente e os 

valores a seguir são construídos e partilhados por todos. O funcionamento dos 

grupos disciplinares e dos departamentos curriculares em muito vai depender 

destas linhas orientadoras conjuntas. Aqui, o papel do coordenador de 

departamento é muito importante, na medida que deve ser este órgão de 

gestão intermédia a fomentar a participação de todos os membros do seu 

departamento. Uma “gestão centrada nas pessoas”, isto é, uma “gestão 

participada”, harmoniza os diferentes interesses e permite um elevado 

comprometimento com os objectivos organizacionais. 

Numa perspectiva democrática, as organizações existem não apenas para 

cumprir os objectivos formais mas, também, para servir as necessidades das 

pessoas. A representação formal das organizações é feita através de 

processos eleitorais. Em Portugal, em algumas escolas públicas, o processo 

eleitoral para o cargo de coordenador de departamento curricular é efectuado 

de entre os representantes “pertencentes ao departamento, de entre os 

professores profissionalizados em exercício efectivo de funções na escola” 

(Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, artigo 5.º) por se considerar 

que estes têm a verdadeira legitimidade para representar os grupos 

disciplinares, enquanto conhecedores das necessidades dos professores. Nas 

escolas privadas os cargos de gestão intermédia são ocupados por um 
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professor escolhido pelo Director Escolar (Cotovio, 2004, p.417), como é o 

caso do coordenador de departamento curricular. 

 

Os Departamentos Curriculares como Sistemas Debilmente Articulados 

 

A teorização proposta por Karl Weick (1976) considera que as escolas são 

organizações debilmente acopladas, isto é, sem uma união forte e uma 

coordenação eficiente e racional, entre as diversas estruturas, órgãos e 

acontecimentos. A conexão é fraca ou mesmo desarticulada entre os diferentes 

elementos que, embora aparentemente unidos, estão separados e preservam 

uma identidade própria. Nesta perspectiva, as organizações educacionais são 

caracterizadas pela fragmentação, estando divididas em grupos e subgrupos 

que têm uma certa coerência interna embora as ligações entre estes grupos 

sejam ténues e imprevisíveis. No caso dos departamentos curriculares, 

podemos constatar que os professores se encontram minimamente unidos 

pelas especificidades das suas disciplinas e pela semelhança de 

competências. Por vezes, poderá existir uma conexão fraca, entre algumas 

disciplinas pertencentes ao mesmo departamento curricular, por não se 

assemelharem tanto como outras que estão mais próximas em termos de 

conteúdos. Como Weick (1976) afirma,  

 

Por articulação débil, pretende-se transmitir a imagem de que os eventos 
articulados são reactivos, mas cada evento preserva também a sua 
própria identidade e alguma evidência da sua separação física ou lógica 
(p. 3). 

 
 

Nesta perspectiva a escola é uma realidade complexa, heterogénea e 

ambígua em que as intenções e os objectivos surgem de uma forma pouco 

clara. Os elementos da comunidade educativa entendem a missão da escola 

de formas variadas. São várias as situações em que podemos constatar esta 

metáfora, por exemplo: a débil conexão existente entre a intenção e a acção, 

os meios e os fins, o ontem e o amanhã, entre o topo e a base de uma 

estrutura hierárquica, os professores e os administradores, entre outros. 

“Outros elementos que podem ser encontrados nos sistemas educacionais 

debilmente articulados são professores - materiais, eleitores – conselho de 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 54 

escola, administradores – sala de aula, processo – resultados, professor – 

professor, pai – professor e professor – aluno” (Weick, 1976, p.4). Weick, 

apresenta, desta forma, a ideia de empresas “flexíveis”, usando organizações 

educacionais como exemplo, discutindo que, embora certas acções ou eventos 

possam parecer “irracionais” isso acontece com frequência porque não 

compreendemos totalmente os acontecimentos. 

Num quadro com estas características, o papel do coordenador de 

departamento curricular é importante na construção do projecto curricular que 

poderá ser desarticulado em termos das expectativas, intencionalidade dos 

objectivos e interesses dos diferentes Grupos Disciplinares que constituem os 

departamentos curriculares. Numa escola concebida como um sistema 

debilmente articulado, a participação dos actores educativos é fluida. O tempo 

e o esforço dedicados pelos diferentes indivíduos, ou grupos à tomada de 

decisões e à intervenção na escola é muito desigual e varia ao longo do tempo. 

Além disso, a indeterminação do poder nas organizações debilmente 

articuladas pode permitir a falta de controlo mas também de coordenação. 

Segundo Sanches (1987) existem diversos factores que contribuem para que a 

participação dos indivíduos seja fluida nas escolas: diferenças de concepção 

de ensino, inexperiência organizacional, falta de motivação, remuneração 

injusta, escassa autonomia dos órgãos de gestão da escola, peso burocrático 

das funções de gestão e, falta de reconhecimento pelo Ministério da Educação 

pelo empenho e trabalho realizado. No entanto, a participação fluida tende a 

diminuir os conflitos e a não viabilizar as inconsistências existentes entre as 

estruturas e as actividades profissionais. 

A articulação débil revela-se à priori potencialmente funcional para o 

funcionamento quotidiano da organização. O carácter fragmentado da 

organização torna particularmente complexa a definição precisa dos domínios 

de intervenção de cada unidade, podendo verificar-se a sobreposição de 

competências. Com efeito, por vezes no Conselho Pedagógico, o coordenador 

de departamento curricular pode tomar decisões de âmbito curricular sem 

auscultar primeiro os professores do grupo disciplinar ou do departamento, em 

geral. 
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Os Departamentos Curriculares como Arenas Micropolíticas 

 

Apesar do carácter fluido que nas escolas, tanto públicas como privadas, 

pode existir, como referimos na secção anterior, também podemos encontrar 

indivíduos e grupos que dispõem de objectivos e interesses próprios, poderes e 

influências diversas e posicionamentos hierárquicos diferenciados. De acordo 

com esta perspectiva, Hoyle (1998) classifica os interesses em três categorias: 

pessoais, profissionais e políticos: “Os interesses pessoais incluem autonomia, 

status, território e recompensas. Os interesses profissionais envolvem 

compromissos relativamente a formas de prática: curriculum, pedagogia, 

organização. Os interesses políticos envolvem um compromisso em relação ao 

nível macro ou parcialmente a políticas” (p.257). A imagem de escola como 

“arena política” constitui-se a partir do reconhecimento de que são os 

interesses pessoais, profissionais e políticos das pessoas concretas que 

determinam as decisões e as acções da organização escolar, e que a 

diversidade de interesses tende a gerar conflitos, de que o poder é uma 

variável chave para compreender as lógicas de acção e de que a negociação é 

a dinâmica central da vida organizacional. Assim, esta perspectiva política vê a 

organização escolar como “uma arena onde a política domina; os detentores de 

influência rivalizam entre si e perseguem fins pessoais” (Mintzberg, 1986, 

p.545). Esta visão da escola assume a realidade organizacional como um jogo 

de poder e de influência, considerando os processos de decisão como 

dinâmicas de negociação rompendo-se com “a ideia de organização como uma 

estrutura racional e estável” e realçando-se com “o facto de que as escolas 

nem sempre perseguem metas explícitas, mas múltiplos fins frequentemente 

implícitos e mesmo contraditórios, estando implicadas em contínuas lutas sobre 

meios e fins”, e sublinhando-se que “não obstante as escolas possuírem 

estruturas formais, com normas e regulamentos próprios, são as condutas dos 

seus membros, com as suas correspondentes ideias, expectativas, valores, 

interesses e habilidades, aquelas que vão constituir o foco de atenção para 

uma melhor compreensão da vida da organização” (González, 1994, p.54, cit. 

por Costa, 2003, p.81). 

De acordo com o que foi dito, os professores tendem a integrar os seus 

valores e crenças na sua actividade profissional, nomeadamente os seus 
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pressupostos ideológicos e políticos sobre educação e a escola. É 

precisamente nesta interacção de interesses e estratégias individuais cruzadas 

com interesses e estratégias grupais desenvolvidas no interior da organização 

escolar que resulta a micropolítica. A coligação dos indivíduos constitui a 

estratégia mais eficaz para atingir os objectivos. Bacharach e Mundell (2000) 

definem coligação como a união de grupos de interesse que estão 

empenhados em atingir um objectivo comum. Na maioria dos casos, as 

coligações encontram-se condicionadas por um conjunto de interesses 

sazonais e dissolvem-se quando os seus objectivos são atingidos. Na tomada 

de decisão não se consegue satisfazer o desígnio de todos prevalecendo as 

decisões dos que têm maior poder de autoridade ou de influência.  

Da interacção entre os tipos de poder usados por cada grupo emerge a 

micropolítica da organização. Como Sarmento (2000) refere,  

 
A análise das relações de poder nas organizações escolares é o eixo de 
desenvolvimento do estudo das micropolíticas de escola. A análise 
micropolítica visa precisamente esclarecer e interpretar as tensões e as 
relações de força, bem como os processos frequentemente tácitos e 
implícitos, através dos quais essas relações de força exprimem na 
construção da ordem política das escolas (p.129). 
 

Desta forma, a perspectiva micropolítica valoriza as dinâmicas de 

negociação mas reduz a acção individual e colectiva a uma mera luta pelo 

poder e conquista de domínio e influência. 

 

Síntese 

 

A constituição dos departamentos curriculares como órgãos de gestão 

intermédia veio proporcionar a intercepção das opiniões de todos os 

professores e as dos representantes de órgãos máximos de gestão das 

escolas permitindo, assim, uma maior partilha pelos interesses e problemas 

escolares. No entanto, o elevado número de professores que em cada 

departamento curricular se verifica leva-nos a pensar sobre as diferentes 

opiniões que cada um tem, mediante as suas expectativas pessoais, 

experiências de ensino, tempo de serviço, ambição, interesse social, entre 

outros. Esta nova estrutura de gestão pedagógica, a que chamámos uma 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 57 

micro-estrutura dentro do espaço escolar, implicou, portanto, uma 

reorganização das relações de trabalho nas escolas, possibilitando aos 

professores espaços de participação nos caminhos escolares.  

A identidade dos professores é fortemente marcada pelos contextos de 

ordem social, política e organizacional em que estes se encontram inseridos, 

muitos estudos revelam que o isolamento dos professores constitui um dos 

maiores obstáculos para o seu desenvolvimento profissional e é uma das 

características mais salientes nos professores afectados pelo mal-estar. No 

entanto, em oposição a esta cultura de individualismo, verifica-se já nas nossas 

escolas uma certa cultura de colaboração entre os professores, principalmente 

ao nível das escolas privadas ou em regime de associação com o Ministério da 

Educação. Uma das regras mais importantes nestas escolas é que todos os 

professores devem estar motivados para o trabalho em equipa e para o 

alcance dos objectivos a atingir com esse trabalho, funcionando a escola como 

uma empresa com fins lucrativos. No entanto, a possibilidade de escolha dos 

representantes dos professores em cargos intermédios de gestão pedagógica é 

limitada, uma vez que estes profissionais de educação não podem, na grande 

maioria dos casos, escolher o colega que melhor desempenhará as funções de 

coordenador de departamento curricular. Têm que se sujeitar a uma escolha 

imposta pelo Director Escolar. 

Os professores que se encontram pouco motivados e que apenas querem 

fazer o mínimo requerido na sua actividade profissional, sejam de escolas 

privadas ou públicas, apresentam obstáculos e dificuldades relativamente a 

quase todas as propostas, influenciando negativamente os colegas que gostam 

de trabalhar com qualidade e inovação, de uma forma colegial. 
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CAPÍTULO III 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

 Este capítulo é dedicado, fundamentalmente, à revisão de alguma 

literatura sobre as escolas privadas em Portugal, nomeadamente no que 

consiste ao seu surgimento no sistema de ensino e ao modo de funcionamento 

enquanto organização escolar e, por outro lado, sobre o funcionamento dos 

departamentos curriculares; as suas ligações e relações com os outros órgãos 

de administração e gestão escolar e o papel do coordenador do departamento 

na promoção de um ensino de qualidade com vista à concretização do Projecto 

Educativo de Escola. 

 De modo a ser possível sintetizar alguma literatura sobre esta questão o 

percurso seguido é o seguinte: na primeira secção, é apresentada uma breve 

contextualização do ensino privado em Portugal, com especial relevância no 

ensino particular e cooperativo, recorrendo-se a alguns estudos realizados 

neste âmbito; na segunda secção, apresentam-se contributos da investigação 

sobre as dinâmicas internas das comunidades docentes; na terceira secção 

englobamos estudos sobre o funcionamento dos departamentos curriculares e 

sobre o papel do coordenador de departamento nesta estrutura de 

administração e gestão pedagógica intermédia. Os departamentos curriculares 

poderão favorecer práticas de colegialidade e apresentam no seu interior 

diversas formas de participação. Neste sentido, procurou-se dar relevo à 

organização escolar, ao funcionamento dos departamentos curriculares, ao 

papel desempenhado pelo coordenador de departamento curricular e ao modo 

como o departamento influencia a vida organizacional da escola. 

 

O Ensino Privado em Portugal 

 

 Com a intenção de discutir e analisar as políticas educacionais relativas 

ao ensino privado, reunindo referências de outros contextos, de outras 

orientações, de outros enquadramentos analíticos, de outras tradições, que 

permitiram sintonizar com a complexidade intrínseca e compreender a 

relevância que, principalmente a partir dos inícios da década de oitenta, a 
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questão do futuro da educação privada assumiu em muitos países, Estêvão 

(1996), realiza um estudo de caso, depois de seleccionar uma escola não 

Estatal da região norte do país. Ainda neste estudo, o autor procura entender a 

aparente passividade e o contraditório isolamento do ensino privado português 

face aos grandes questionamentos teóricos e políticos que ocorriam então 

noutros contextos. 

 Num primeiro momento, o autor contextualiza historicamente o sentido 

do público e do privado, com particular destaque para as concepções 

contemporâneas, procurando demarcá-las teoricamente, correlacioná-las com 

as teorias do Estado, desde as que enfatizam a sua função mais 

providencialista até às que o remetem para um estatuto próximo do grau 

mínimo. Esta teorização política surge para marcar a visão clara do autor por 

um alargamento e co-implicação das dimensões políticas e organizacionais e, 

também, para evitar posições analíticas ingénuas sobre a realidade deste 

sector da educação. Num segundo momento, Estêvão combina as abordagens 

políticas com a história da educação privada portuguesa e, depois de 

caracterizar o Estado e a Sociedade nacionais e de apontar as especificidades 

da realidade portuguesa, a questão das políticas educacionais com incidência 

no ensino privado, procurando compreender a aparente renovação do interesse 

por este sector do ensino e pelos fenómenos com ele conexos, o autor realiza 

um inquérito aos directores pedagógicos das escolas privadas de Portugal 

Continental, procurando distinguir a diversidade metafórica no modo de 

representar e compreender as organizações educativas privadas por parte 

daqueles agentes de acção educativa.  

 Num último momento, Estêvão realiza um estudo de caso numa escola 

não Estatal da região norte do país, realizando inquéritos por entrevista ou 

questionário, ao director pedagógico, aos pais/encarregados de educação, aos 

alunos e professores. Esta escola com o nome fictício de António Sérgio, foi 

seleccionada segundo vários critérios: no papel central do director pedagógico; 

na elasticidade da escola numa situação de conflito; nos cerimoniais de 

envolvimento desenvolvidos pela escola e dirigidos fundamentalmente aos 

pais; e, nas representações que os professores construíram da realidade 

organizacional da sua escola. 
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 O autor considera as escolas privadas como fractalizadas, sustentando 

que elas devem ser compreendidas globalmente como constelações que 

correspondem, num determinado momento, a diferentes combinações lógicas, 

de racionalidades, de poderes, de controlos, reforçando-se assim o carácter 

políptico do seu funcionamento e ultrapassando-se as propostas de outros 

modelos comummente mais aplicados à análise das organizações educativas 

privadas, como sejam, os modelos racional burocrático, político, comunitário, 

de ambiguidade e (neo)institucional, ou com as imagens provenientes de 

outras focalizações das organizações privadas, donde se destacam as imagens 

de mercado e de clã.  

 Neste estudo, Estêvão pôde concluir que relativamente às estruturas, às 

rotinas e às práticas organizacionais, a tendência dominante ia no sentido de 

as escolas privadas apresentarem um nível bastante acentuado de 

conformidade normativa e de isomorfismo estrutural com as escolas públicas, 

embora em graus diferentes. No que diz respeito ao peso das ordens 

institucionais – Estado, mercado e campo inter organizacional, o autor 

considera haver alguma fragilidade e paradoxismo da influência dos meios 

institucionais, para o carácter incompleto ou imperfeito dos próprios processos 

institucionalizadores e para a natureza debilmente articulada destes meios com 

as organizações educativas individualmente consideradas. Neste sentido, 

Estêvão considera que as organizações, embora sejam modeladas pelas 

ordens institucionais e, mais concretamente, pelas lógicas formais e informais 

de acção de grupos de interesses macropolíticos, elas também modelam, 

enquanto “actores institucionais”, os impactos das estruturas institucionais mais 

amplas; que os seus actores e grupos de actores não sofrem apenas de 

constrangimentos e imposições vindas dessas ordens ou estruturas, mas que 

também influenciam por processos vários, nomeadamente de invenção, de 

interpretação e de negociação. Por outro lado, salienta que a interpretação 

política da organização educativa privada faz depender as políticas 

organizacionais não apenas da estrutura mas sobretudo do jogo de diferentes 

sistemas de sentido, com toda a incerteza que resulta da negociação entre 

todos os actores da organização e das lutas entre vários interesses em redor 

de lógicas particulares de acção; é política, porque faz interagir os sistemas de 

acção das organizações com os meios institucionais entendidos como arenas 
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de relações de poder em que este se encontra desigualmente distribuído; é 

política ainda pelo relevo dado aos processos dos micropoderes, interpretados 

como fenómenos fundamentalmente relacionais, inconstantes, intimamente 

condicionados pela “suplementariedade social”, ou seja, dependentes da acção 

dos outros actores, onde podem ganhar sentido, por um lado, as relações entre 

as formas organizacionais do poder e as estruturas políticas mais amplas, e, 

por outro, as relações de dominação e os fenómenos de resistência no interior 

das organizações.  

 Por último, o autor refere que os gestores dedicam muito do seu tempo a 

gerir a “superficialidade” da organização que se apresenta frequentemente 

como uma sequência aparentemente caótica de acontecimentos, eles não 

deixam contudo de se constituir, por recurso a um conjunto amplo de fontes de 

poder e de controlo, como as variáveis constantes da organização, detendo um 

papel importante em termos de gestão política e simbólica face, 

designadamente, à necessidade de gerirem por vezes o “incognoscível”, de 

orientarem agendas cada vez mais dinâmicas, de animarem processos 

estratégicos como recurso também a um pensamento mais intuitivo e 

analógico, de construírem ideologias e enquadramentos normativos 

susceptíveis de controlar o desenvolvimento de tendências ou de subculturas 

mais centrífugas que ultimamente acabam por reforçar também uma 

representação auto-referencial e única das organizações que gerem. 

 Atento às políticas educativas, Cotovio (2004), sentiu necessidade de 

investigar até onde podem ir as escolas privadas no nosso País, no lumiar do 

terceiro milénio. Neste sentido, realiza um estudo com o objectivo de procurar 

potencialidades intrínsecas ao ensino privado, ao nível da sua organização, 

gestão de recursos humanos e financeiros e resultados nos alunos, 

manifestadas ao longo da sua história, de forma a verificar se este sector tem 

condições para ser uma das alternativas à crise da educação, na sequência da 

crise do Estado-educador.  

 Num primeiro momento, o autor, analisa, a evolução ocorrida no ensino 

privado ao longo da história da educação em Portugal, desde os primórdios da 

Nacionalidade até ao limiar do século XXI. Sem a pretensão de exaustividade, 

procura debruçar-se com algum pormenor em fases mais marcantes, 

nomeadamente o período do Marquês de Pombal e, em seguida, do Estado 
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Novo até ao momento temporal que coincide com o final da investigação 

(2003), tendo sempre em conta, o contexto sócio-político e o quadro normativo 

que o tem regido. Num segundo momento, organiza um quadro teórico-                   

-conceptual de referência que sustenta a temática em estudo. Começa por 

analisar o conceito de liberdade de aprender e de ensinar, fundamentando-se 

no Direito português, designadamente a Constituição e, analisa as razões que 

levaram o Estado a assumir a exclusividade da educação nacional. Na 

sequência desta abordagem, analisa o conceito de autonomia da escola, 

procurando extrair do seu vasto domínio as ideias que mais o conectam à 

especificidade do ensino particular e cooperativo.  

 Em seguida, confronta o papel desempenhado pelo ensino privado com 

o quadro teórico analisado, identificando situações que expressam falta de 

cumprimento, por parte do Estado, de princípios constitucionais e legislação 

aplicável. Apresenta, também, o ensino privado como uma alternativa à escola 

burocrática, normalizada, centralista e reprodutora, demonstrando, através de 

um estudo comparativo entre as despesas efectuadas pelo Estado numa 

escola pública e em algumas escolas privadas com contrato de associação, 

que a escola privada gere mais racionalmente os recursos financeiros, 

designadamente os provenientes do Estado. 

 O autor pôde concluir neste estudo que, o ensino privado prova, com a 

sua história, com a sua estrutura organizacional específica que tem 

potencialidades que lhe permitiram e, permitem, servir com qualidade a 

educação nacional. “A estrutura organizacional da escola privada apresenta 

características intrínsecas facilitadoras de uma adequação aos desafios de 

uma sociedade em permanente mudança. De entre estas características, 

emergem a sua possível e desejável independência da máquina gigantesca e 

burocrática do Estado e a autonomia que, mesmo não plena, permite a 

existência de um projecto educativo próprio, uma liderança tendencialmente 

forte, uma autoridade presente, uma estrutura pedagógica simples, uma gestão 

mais racional dos recursos financeiros, uma selecção criteriosa do pessoal que 

não se limita a preencher, simplesmente, vagas, mas a recrutar as pessoas 

certas para os lugares certos” (p.462). Segundo Cotovio, as potencialidades 

das escolas privadas, e nomeadamente aquelas que têm contrato de 

associação com o Ministério da Educação, poderão ainda ser reforçadas se lhe 
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forem proporcionadas as mesmas condições de funcionamento que são dadas 

às escolas públicas, isto é, mais recursos financeiros e sem imposições e 

restrições do número de alunos que podem frequentar cada ano de 

escolaridade. Para terminar, o autor afirma, ainda, que o Estado economiza 

muito dinheiro quando celebra contratos de associação com escolas privadas, 

uma vez que não tem que se preocupar com as instalações e equipamentos, 

nem com o pessoal auxiliar, sendo estes custeados pela entidade patronal. 

 

Dinâmicas internas das comunidades docentes 

 

 Uma escola é uma organização porque é constituída, essencialmente, 

por indivíduos agrupados que agem e interagem para responder a objectivos 

precisos e que possuem características e competências que lhe são próprias, 

postas ao serviço da organização. Neste caso, sendo a escola uma 

organização educativa, há que ter em conta as suas condições organizativas 

específicas e as características próprias do trabalho educativo.  

 Um estudo longitudinal que analisou os departamentos curriculares 

durante sete anos, comportando quatro estudos de caso, foi realizado por Ball 

e Lacey (1980). A investigação teve lugar em áreas geográficas e sócio 

económicas bastante diversificadas com uma população escolar entre os 1000 

e 1500 alunos, idades compreendidas entre os onze e os dezoito anos. Numa 

das escolas em investigação, o departamento de Inglês tinha como prioridade 

ter mais professores especializados e a tempo inteiro. O facto de ter 10 

professores do departamento que trabalhavam parcialmente, uma vez que 

tinham outros cargos na escola, constituía um factor pouco favorável: o 

departamento não apresentava unidade social, tendo necessidade de convocar 

reuniões para analisar pontos específicos. Desta forma, o departamento entrou 

em conflito com os princípios educativos que eram considerados importantes 

para o sucesso académico da escola. Estes conflitos conduziram a que o 

departamento não tivesse obtido, os mesmos recursos que os outros 

departamentos. Noutra escola, que se encontravam num processo de 

reorganização entre uma escola secundária selectiva e uma escola de ensino 

unificado, os encarregados de educação lutaram para que a escola 

continuasse selectiva. Nesta escola o departamento de Inglês não tinha 
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professores especializados, no entanto, todos os professores que leccionavam 

a tempo inteiro revelavam coesão, lealdade e concordância sobre as práticas 

pedagógicas. Dadas estas características, o director prometeu contratar três 

professores especializados para o ano lectivo seguinte e organizar turmas 

especiais com cursos para alunos do 4.º e 5.º ano com dificuldades. Na terceira 

escola, o departamento de Inglês era constituído por professores 

especializados e a maioria trabalhava no departamento a tempo inteiro. Este 

departamento era visto como competente e apresentava-se como uma 

entidade coesa, uma vez que os professores eram consensuais no que dizia 

respeito às práticas pedagógicas e colaboravam entre si. Os investigadores 

verificaram que estes factores se deviam à idade e às relações interpessoais 

de alguns professores. Na última escola, o departamento de Inglês era 

constituído por um professor de apoio educativo que também leccionava e, por 

onze professores especializados que leccionavam a tempo inteiro. O papel do 

coordenador estava claramente definido. O coordenador defendia a criatividade 

e tinha o apoio de todos os professores do departamento. O poder deste 

departamento advinha sobretudo de se ter antecipado no ensino da gramática 

ao departamento de Línguas Modernas, proporcionado pelo estatuto de 

especialistas no ensino da língua, aumentando a sua responsabilidade nesta 

área, situação que foi do agrado do director. Neste estudo, os investigadores 

mostraram que as boas relações e o consenso entre os docentes na 

implementação das práticas permitiam obter recursos e influência junto do 

director.  

 Um dos trabalhos de investigação realizados também nesta área foi 

conduzido por Siskin (1994) que investigou o departamento como local de 

trabalho dos professores, tendo em consideração as histórias individuais, 

experiências profissionais e o tipo de liderança do coordenador de 

departamento. Este estudo realizou-se em três escolas públicas de grande 

dimensão; foram seleccionados o departamento de Inglês e de Matemática por 

serem constituídos apenas por uma disciplina e por se distinguirem nas 

práticas pedagógicas, o de Ciências, por ser de grande dimensão e o de 

Ciências Sociais, por ser constituído por diversas disciplinas, que variavam de 

escola para escola. Neste estudo foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas aos presidentes de departamento, aos professores com menos 
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anos no departamento e aos que pertenciam há mais de três anos; elementos 

de ambos os sexos; professores de diferentes etnias e aos que leccionam as 

várias disciplinas que constituem o departamento.  

 Esta investigação revelou diferenças entre departamentos, 

evidenciando-se quatro comunidades sociais, atendendo à dimensão de 

inclusividade: coesos, agrupados (blunded), fragmentados e desintegrados. 

Nos primeiros, todos os professores colaboravam nas actividades com 

bastante empenho; este trabalho, realizado em conjunto, tinha benefícios para 

os professores e para os alunos. Nos segundos, os professores apoiavam-se 

uns aos outros e coordenavam os seus esforços. Os professores 

confraternizavam várias vezes e todos partilhavam as tomadas de decisão, no 

entanto, as preocupações individuais sobrepunham-se aos objectivos 

colectivos. Neste tipo de departamento, apesar de trabalharem muito 

individualmente, os professores apoiavam-se, partilhando materiais e 

informações, tornando-se mais cooperativos do que colaborativos. Os laços 

profissionais mantinham-se, mas os departamentos funcionavam relativamente 

fechados a outros. Os departamentos fragmentados eram caracterizados pelos 

professores se apoiarem mutuamente mas revelavam baixa identidade 

colectiva. O facto de ser constituído por várias disciplinas ocasionava uma 

colaboração efémera, não existindo um suporte para a manter. Nos 

departamentos desintegrados, os professores encontravam-se divididos em 

subgrupos. Esta divisão podia ter carácter formal, onde a distinção entre os 

professores era feita com base na experiência e especialização disciplinar ou 

quando nos momentos de distribuição de tarefas ou mesmo de convívio, os 

professores de um departamento nunca se envolviam. A investigadora verificou 

que, nestes departamentos, evidenciavam-se mais os aspectos de natureza 

micropolítica.  

 Ainda neste estudo, os departamentos desempenhavam papéis 

complexos e múltiplos na política educativa da escola e interferiam em diversos 

sectores: na distribuição de recursos; na atribuição de horários e de turmas de 

acordo com o status das disciplinas; na distribuição dos recursos pelas 

disciplinas académicas e pelas disciplinas vocacionais; pelos privilégios dos 

professores com mais tempo de serviço em detrimento dos professores mais 

jovens. A investigadora pode concluir que os quatro departamentos escolhidos 
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dominavam a escola, não apenas simbolicamente, mas em campos concretos: 

de necessidades de espaço e na prioridade dos turnos horários e dos seus 

orçamentos. No entanto, não ficou claro o poder de influência dos 

coordenadores na prática da sala de aula dos professores do seu 

departamento curricular, nem como estes influenciavam o coordenador a tomar 

certas decisões. Contudo, nas três escolas analisadas verificou-se que o 

coordenador exercia influência significativa na distribuição dos horários em 

todos os departamentos, particularmente na atribuição das melhores turmas às 

disciplinas de maior status.   

 A investigação de caso múltiplo, com o objectivo de estudar as vertentes 

da prática de ensino que são visíveis em conversas extra aula e em que 

medida a interacção profissional facilita ou constrange os professores em lidar 

com os problemas de ensino e da aprendizagem, foi realizada por Little, Horn e 

Balett (2002), possibilitando aprofundar o conceito de comunidade profissional. 

Este estudo englobou os grupos disciplinares de Inglês e de Matemática, mais 

propriamente os grupos de Álgebra e de Literacia Académica e o grupo de 

Humanidades (Inglês e História) e de Matemática. Uma das escolas 

investigada caracterizava-se por apresentar uma comunidade profissional com 

larga experiência em implementar a reforma e envolver todo o corpo docente, 

enquanto na outra escola, apenas os Departamentos de Inglês e de 

Matemática eram considerados como colaboradores e inovadores. A 

investigação etnográfica permitiu examinar as dinâmicas de interacção colegial 

dos professores possibilitando uma visão das suas concepções de trabalho. Os 

professores preocupavam-se com o sucesso dos alunos e sentiam a 

responsabilidade em colaborar. Contudo, os grupos apresentavam algumas 

diferenças enquanto comunidades de prática, nomeadamente na concepção de 

trabalho colectivo e na instituição de rotinas. As experiências individuais da 

sala de aula eram avaliadas como contributos para o saber colectivo. Num 

grupo disciplinar, se houvessem professores que não queriam ter a 

responsabilidade de levar os alunos ao sucesso eram marginalizados. Neste 

caso, as obrigações colectivas sobrepunham-se à autonomia individual. 

Noutros grupos disciplinares, a autonomia individual prevaleceu, os conflitos 

surgiram e foram resolvidos a nível individual. No que diz respeito aos níveis de 

colaboração, eram insuficientes para criar obrigações colectivas ao nível da 
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prática da sala de aula, como revelaram os grupos de Matemática e 

Humanidades. 

 O estudo revelou, ainda, diferenças quanto ao apoio organizacional dado 

pelos directores escolares. Nas entrevistas, os professores expressaram 

queixas relacionadas em relação à forma como o compromisso do trabalho 

interferia no apoio à família. Os coordenadores destes departamentos 

descreveram o seu papel como criadores de uma “bolha” dentro da escola, que 

tinha como objectivo obter bons resultados nos testes dos alunos. Em resumo, 

as comunidades de prática analisadas, embora expressassem entusiasmo pelo 

trabalho colaborativo e exibissem níveis elevados de envolvimento na reforma, 

diferiam umas das outras no apoio à formação de professores e à prática da 

sala de aula. As investigadoras concluíram que quanto maior for a 

compatibilidade e a congruência das concepções individuais de trabalho dos 

professores, maior era o envolvimento nas comunidades de prática. As 

relações complexas entre a identidade, a comunidade e o empenho do 

professor tornavam-se substancialmente importantes para a qualidade do 

ensino e a aprendizagem dos alunos. 

 

Funcionamento dos departamentos curriculares: Papel do coordenador 
de departamento 

 

 Cada vez mais se assume que o papel do professor não está 

unicamente confinado ao trabalho na sala de aula; bem pelo contrário, sendo a 

escola uma organização social, exige-se actualmente aos professores que 

saibam actuar, individual e colectivamente. Desta forma, a actividade de 

leccionação exerce-se a partir da interacção de parceiros no acto educativo, 

que partilham vivências, impressões, interesses e recursos entre si. Assim, 

para que a educação passe a ser algo que é fruto da relação entre membros de 

um grupo escolar, surge o cargo de coordenador de departamento curricular. 

Este cargo é crucial para a concretização e articulação das várias actividades 

do departamento curricular bem como para a obtenção de recursos materiais. 

O coordenador de departamento tem a seu cargo a coordenação de uma 

equipe de professores, competindo-lhe a orientação, direcção e orientação de 

supervisão. Por outro lado, compete a este órgão de gestão pedagógica 
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intermédia, incutir nos professores os princípios de colaboração e de espírito 

de colegialidade, de forma a contribuir para um aumento da qualidade do 

ensino. 

 Um estudo que teve como foco o funcionamento do departamento 

curricular e a identidade profissional dos professores, foi realizado por Johnson 

(1990). Os dados foram obtidos em 39 entrevistas a professores considerados 

muito bons pelos seus directores e que leccionavam há mais de 14 anos. Os 

professores seleccionados pertenciam ao departamento de Inglês, Matemática, 

Estudos Sociais, Línguas Estrangeiras, Ciências, Economia, Música e Arte. Os 

resultados obtidos mostraram que o departamento curricular era o grupo 

profissional de preferência em todas as escolas e que os departamentos 

diferiam entre si, mesmo dentro da mesma escola, comportando-se como 

organizações dentro da organização. Os departamentos curriculares tinham 

forte influência sobre as práticas pedagógicas, selecção, supervisão e 

avaliação dos docentes, no projecto curricular e nas escolhas de manuais. As 

diferenças verificadas entre os departamentos resultavam de vários factores: 

do estilo de liderança do coordenador de departamento, da especialidade da 

disciplina e do contexto organizacional e político. Os coordenadores de 

departamento eram nomeados ou eleitos de entre os professores da escola e o 

seu desempenho era oficialmente classificado pelo director, sob proposta dos 

outros professores. Os coordenadores tinham horários mais reduzidos do que o 

dos outros professores e exerciam influência externa, representando os 

interesses dos professores do seu departamento. Johnson concluiu que a 

atribuição de recursos aos departamentos se assemelhava a um jogo de soma 

nula, onde os departamentos de maiores dimensões e de disciplinas com maior 

status ou que tinham um coordenador com astúcia política, se encontravam 

sempre entre os vencedores e afirma: “Ironicamente, um conjunto de 

departamentos coesos e competitivos pode implicar a necessidade de um 

director “forte” para assegurar que haja equilíbrio” (p.183). Nas entrevistas, a 

investigadora verificou que alguns professores sentiam o coordenador como 

um agente autoritário, que delineava todas as actividades, enquanto outros 

sentiam que o coordenador era como um representante do grupo e como um 

elemento facilitador das interacções entre os professores. Além disso, os 

coordenadores que se sentiam como professores, tendiam a trabalhar mais em 
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colaboração e cooperação com os colegas, formando um departamento 

democrático. Em contraste, os que se sentiam como administradores pareciam 

mais inclinados a avaliar o trabalho dos colegas e a implementar decisões. 

Desta forma, o duplo papel do coordenador de departamento, em parte 

professor, em parte administrador criava alguns dilemas organizacionais na 

escola.  

 Em Portugal não existem, ainda, muitos estudos realizados nesta área 

da educação, uma vez que a constituição dos departamentos curriculares nas 

escolas é bastante recente, ela remonta ao Decreto-Lei n.º 115 A/98. A 

instituição dos departamentos curriculares, em detrimento dos grupos 

disciplinares, vem contrariar a organização curricular que se estrutura sob o 

antigo arquétipo dividido em disciplinas. De facto, a escola abarca uma série de 

aprendizagens que podem não estar contempladas nas disciplinas estipuladas 

e até, existem outras que as perpassam todas ou, pelo menos, um grande 

número delas e, por essa razão, os departamentos curriculares estão mais 

próximos desta realidade. 

 Um dos estudos desenvolvidos em Portugal sobre o papel do professor 

enquanto gestor pedagógico intermédio, foi realizado por Formosinho (1991), 

com o objectivo de conhecer em que medida o delegado da disciplina se sentia 

como líder em relação ao grupo a que dirigia. Foram realizadas entrevistas 

semi-estruturadas aos delegados de disciplina que se consideravam motivados 

para o desempenho do cargo, e as questões incidiram sobre situações criadas 

por um professor inexperiente, não profissionalizado que praticava um método 

de ensino que os profissionalizados consideravam inadequado. O investigador 

pode concluir que o delegado de disciplina não é visto pelos seus colegas 

como um líder, mas como um actor que prossegue objectivos e executa tarefas 

que outros assim as definiram. O papel organizacional do gestor intermédio 

confina-se ao de coordenador, a estar numa posição de igualdade entre os 

colegas.  

 O estudo realizado por Lima (1997) teve como pressuposto que o grupo 

disciplinar constitui uma importante fonte de formação de subculturas nas 

escolas secundárias. Este estudo incidiu sobre duas escolas secundárias 

localizadas numa das ilhas dos Açores, durante o ano lectivo de 1994/95. Lima 

analisou as relações profissionais no interior de cada departamento disciplinar 
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e entre os diferentes departamentos da Escola Azul e da Escola Verde. O 

investigador recorreu à técnica de entrevistas, questionários e sociogramas 

para avaliar a frequência das interacções profissionais. Efectuando uma análise 

por departamentos disciplinares, o autor analisou a percentagem média de 

colegas com quem os professores falavam sobre o comportamento dos alunos, 

as interacções colegiais que envolviam um conjunto de actividades como a 

planificação conjunta de aulas, a troca de materiais, conversas sobre a prática 

docente e o desenvolvimento de materiais. Os resultados obtidos revelaram 

que, nestas duas escolas existiam poucos departamentos onde a interacção 

colegial com os colegas era, simultaneamente, intensa e abrangente. Por outro 

lado, a Escola Azul e a Escola Verde também eram semelhantes no que 

respeita ao nível das interacções intradepartamentais. Em ambas, os 

professores envolviam-se mais com os colegas do seu próprio departamento 

do que com de outros departamentos. Este contraste era tanto maior, quanto 

mais significativa era a componente de interdependência e de coordenação 

prática entre os professores. Esta situação, segundo o autor, é um indicador de 

balcanização do ensino, no caso português. 

 Os resultados ilustraram também a existência de diversidade cultural no 

ensino, entre os departamentos do mesmo estabelecimento de ensino. A 

Escola Azul caracterizava-se por uma cultura colegial de fortes contrastes 

departamentais, com um pequeno número de departamentos muito activos e 

envolvidos em actividades profissionais conjuntas, caso dos Departamentos de 

Matemática e de Inglês/Alemão e outros departamentos isolados e pouco 

activos, como o de Economia e de Filosofia. A Escola Verde apresentava um 

padrão global de colegialidade mais uniforme. O único departamento que se 

destacava, de um modo mais consistente, por ser particularmente activo, era o 

de Matemática. Neste departamento, os professores estavam envolvidos com 

muitos colegas, especialmente no interior do departamento, embora essas 

relações não fossem muito frequentes. Ao analisar os grupos de estágio nas 

duas escolas verificou que mesmo nos departamentos que apresentavam 

níveis globais elevados de actividade colegial era possível encontrar núcleos 

que enveredam por abordagens mais individualizadas no trabalho. Na Escola 

Verde, os membros do departamento mais activo colaboraram bastante entre 

si. Os estagiários foram totalmente integrados nas relações de trabalho do 
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departamento e participaram em igualdade de circunstâncias com os colegas 

nas actividades a realizar. Este departamento aproximava-se de certa forma do 

modelo das culturas colaborativas, caracterizadas por Hargreaves. Por sua 

vez, na Escola Azul havia uma fragmentação interna elevada entre o núcleo de 

estágio e o departamento. Inicialmente, o núcleo de estágio começou por 

trabalhar em conjunto, mas ao longo do tempo as tarefas foram sendo 

realizadas mais individualmente e apenas mostradas à orientadora. O 

departamento estava balcanizado: os subgrupos do departamento existiam há 

alguns anos (permanência elevada) e competiam entre si pela obtenção de 

poder e de influência no interior do departamento. A vida colegial do 

departamento era atravessada por tensões micropolíticas que se exprimiam 

nas perspectivas sobre o modo como a colaboração podia e devia ser posta 

em prática. O autor conclui o seu estudo colocando a questão sobre o que 

pode ser feito para que os professores colaborem quando desejarem e de uma 

maneira mais gratificante e positivamente mais benéfica para os alunos. O 

autor apresenta duas estratégias de intervenção: a dissolução ou flexibilização 

das fronteiras interdepartamentais e organização de programas de formação e 

de acção direccionadas para fomentar a interacção no interior da escola, 

sublinhando o papel dos directores e dos coordenadores de departamento na 

promoção destes processos. 

 Um outro estudo realizado no âmbito do papel do delegado de grupo, 

enquanto estrutura de gestão pedagógica intermédia deve-se a Filipe (1998), 

ao analisar as opiniões dos professores sobre o desempenho do delegado de 

grupo e as suas implicações no funcionamento dos respectivos grupos 

disciplinares. O investigador concluiu que existia um isolamento dos 

professores devido à fragmentação disciplinar. No caso em que a participação 

dos professores se limitava à validação de iniciativas da responsabilidade de 

um grupo restrito de professores, havia um protagonismo do grupo no 

estabelecimento de ensino o que, contribuía para as baixas expectativas que 

os professores manifestaram sobre o desempenho do cargo de delegado de 

grupo disciplinar. Este estudo mostrou, ainda, que o cargo de delegado 

obedecia ao princípio da rotatividade, o que queria dizer que todos poderiam vir 

a exercer as funções de delegado de grupo disciplinar. Neste mesmo ano, 

Albuquerque (1998) realiza um estudo mais focado nas mudanças ocorridas na 
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gestão pedagógica intermédia, centrando-se na constituição dos 

departamentos curriculares. O investigador procurou averiguar a necessidade 

de reconceptualização organizacional da escola portuguesa a nível intermédio 

e saber em que medida a estrutura do departamento curricular e a figura do 

chefe de departamento na composição do Conselho Pedagógico eram 

indutoras de novas práticas e modos de funcionamento. Neste estudo 

participaram duas escolas com a mesma dimensão, uma situada num meio 

urbano e outra num meio rural. Foram realizadas entrevistas aos chefes de 

departamento e aos directores executivos e um questionário a todos os 

professores.  

 O autor analisou a implementação dos departamentos curriculares como 

uma tentativa de superar o isolamento disciplinar tradicional e, pode concluir a 

existência de uma forte valorização das estruturas de coordenação a nível 

disciplinar, baseada na especialização disciplinar que esteve na base da 

formação académica da maioria dos professores das nossas escolas e uma 

verdadeira apologia do delegado de disciplina. O cargo do delegado de 

disciplina emergiu ajustável aos interesses do professor, evidenciando que a 

figura do delegado de disciplina continua a permanecer, assente numa cultura 

organizacional baseada na especialização disciplinar. Este estudo revelou a 

sobreposição da lógica da verticalidade e da especialização ao espírito da 

horizontalidade. Destacaram-se, ainda, constrangimentos referentes à 

implementação da figura do chefe de departamento, tais como: o isolamento e 

o individualismo continuaram a prevalecer nas formas de trabalho entre os 

professores; os professores assumem-se como iguais entre os iguais, numa 

lógica de uniformidade criando um sentimento de desencanto perante a 

desvalorização do trabalho realizado, em termos de reconhecimento da 

competência. O investigador concluiu ainda que não se identificou nenhuma 

superioridade hierárquica, apesar dos directores executivos reconhecerem 

essa necessidade, uma vez que os professores caracterizam os chefes de 

departamento como moderadores e não como líderes.  

 A compreensão e caracterização do papel exercido pelo coordenador de 

departamento curricular originou estudos sobre o modo como se gerem as 

directrizes consignadas na lei e seus efeitos nas práticas da comunidade 

educativa numa escola secundária (Ramos, 2001). O departamento escolhido 
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para este estudo tinha apenas dois grupos disciplinares e desenvolveu-se 

através de entrevista, análise dos diários elaborados pela coordenadora e 

pelos registos escritos e de observação das reuniões de departamento. As 

conclusões mostraram que a coordenadora interiorizou os normativos e 

assumiu-os na sua prática, embora dando margem para “disfuncionamentos 

burocráticos”. O trabalho realizado nas reuniões era preparado metodicamente 

pela coordenadora de departamento e havia uma estrutura informal, que a 

coordenadora reservava para a resolução de conflitos. A facilidade para 

estabelecer laços de amizade, a capacidade de resolver conflitos, tendo por 

base o diálogo, contribuíram para que a coordenadora liderasse o 

departamento, pondo em prática a sua experiência e conhecimento 

profissional. A competência científica, a prática pedagógica e a experiência de 

gestão de grupo estiveram na base da re-eleição para o cargo de delegada de 

grupo e de eleição para coordenadora do departamento curricular.  

 Com o objectivo de identificar as lógicas de acção que emergiram 

durante a constituição dos departamentos curriculares numa escola Secundária 

do Estado, e daquelas que se gerem no seu quotidiano em articulação com o 

Conselho Pedagógico, Simões (2005), realiza um estudo de caso, aplicando 

entrevistas às Coordenadoras de Departamento Curricular e um inquérito aos 

professores da escola em estudo e pode concluir que no decorrer do processo 

de constituição dos departamentos emergiram lógicas de consenso, mas 

também estiveram presentes conflitos, nomeadamente no Departamento das 

Línguas. Este Departamento, juntamente com o Departamento das Expressões 

manifestou desacordo com a constituição desta estrutura de gestão 

pedagógica intermédia. De acordo com o estudo realizado pela investigadora 

as práticas dos professores continuaram a obedecer a uma lógica de 

continuidade, permanecendo na escola um trabalho profissional bastante 

isolado, na grande maioria dos professores. Desta forma, os departamentos 

curriculares manifestam-se como um sistema debilmente articulado. Por outro 

lado, as dificuldades de coordenação de alguns departamentos evidenciados 

no estudo contribuem para que os assuntos de natureza pedagógico-didáctica 

sejam alvo de pouca reflexão e debate. 
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Síntese das Linhas de Investigação 

 

 A revisão de literatura englobou estudos relacionados com as questões 

principais da investigação: processo de constituição dos departamentos 

curriculares, funcionamento e relações com os outros órgãos de administração 

e gestão escolar e o papel do coordenador do departamento curricular na 

promoção de um ensino partilhado e de maior qualidade.  

 Os modelos de gestão e administração escolar decretados nos anos 90, 

em Portugal, introduziram mudanças significativas na estrutura organizacional 

da escola, com a criação dos departamentos curriculares. A maioria dos 

estudos analisados sobre o funcionamento dos departamentos curriculares 

revelaram que os contextos organizacionais e as dinâmicas estabelecidas nas 

relações de trabalho conduziam a que as questões individuais fossem tratadas 

de uma forma partilhada e reflectida pelo grupo de trabalho, apesar de 

permanecer, em alguns casos, um forte predomínio de individualismo nas 

escolas. Esta dinâmica de trabalho, dentro de cada departamento curricular, 

depende em grande parte do número de elementos pelo que são constituídos, 

do seu interesse pelos projectos a desenvolver nas escolas e do tipo de 

liderança do seu coordenador de departamento. A literatura anglo-saxónica 

revela-nos que, nalguns casos, os coordenadores de departamento são 

escolhidos pelo seu director escolar e desempenham funções de supervisores 

do trabalho dos seus colegas. Por outro lado, os estudos realizados em 

Portugal nas escolas do Estado evidenciam que os professores se assumem 

como iguais, independentemente do cargo que desempenham.  

 Embora aparentemente pacífica, a distinção entre público e privado, no 

que respeita à educação, não é tão linear quanto pode parecer. Os defensores 

da educação privada argumentam que apesar do Estado controlar e regular a 

sua actividade, obriga as escolas privadas a utilizar formas mais elitistas e, por 

vezes, a adoptar uma estrutura mais burocrática. Por outro lado, a conjuntura 

económica e financeira que se está a viver actualmente reflecte-se em cortes 

financeiros aos estabelecimentos de ensino de carácter particular e cooperativo 

e não se prevê grandes melhorias. A diminuição do poder de compra das 

famílias, a redução do apoio financeiro aos pais, os diminutos benefícios fiscais 

para as famílias no que respeita à educação, poderá levar a uma redução 
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drástica do número de alunos das Escolas Particulares com contratos simples 

ou de desenvolvimento, agravando de forma mais acentuada a situação deste 

sector de Ensino. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 
 

 O objectivo central deste estudo foi o conhecimento das lógicas e 

dinâmicas de acção que emergiram durante o processo de constituição dos 

departamentos curriculares na escola Alfa, e as que se fazem sentir no seu 

quotidiano em contacto com os outros órgãos de gestão e administração 

pedagógica. Os dados recolhidos no período compreendido entre 2002/2008 

correspondem ao momento de constituição dos departamentos curriculares na 

escola Alfa, apesar dos princípios de autonomia dos estabelecimentos de 

ensino terem sido preconizados em 1998, pelo Decreto-Lei 115-A, e ao seu 

funcionamento até ao presente ano lectivo. 

 Este capítulo está organizado em três secções. Na primeira secção 

justificam-se os processos metodológicos utilizados: estudo de caso descritivo, 

análise documental e entrevista semi-estruturada. Na segunda secção 

descreve-se o campo organizacional onde decorreu o estudo, caracterizando a 

escola Alfa. Na terceira secção, apresentam-se os procedimentos e os 

instrumentos utilizados na recolha de dados e os adoptados na análise de 

dados documentais e empíricos. 

 

Plano da Investigação 

 

A natureza deste estudo inscreve-se no quadro de uma investigação de 

carácter qualitativo como suporte para o estudo de caso através do qual se 

pretende conhecer as lógicas e dinâmicas de acção que emergiram durante o 

processo de constituição dos departamentos curriculares da escola Alfa e das 

que se geram no seu quotidiano em articulação com os outros órgãos de 

gestão e administração escolar. A opção por este tipo de metodologia deve-se, 

sobretudo, ao facto de que só conhecendo as perspectivas dos intervenientes 

educativos será possível um conhecimento mais profundo sobre este tipo de 

organização de gestão intermédia escolar. 

Para Taylor e Bogdan (1984), a pesquisa qualitativa é humanista e 

indutiva; focaliza as pessoas, cenários e grupos de modo holístico, encarando- 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 77 

-os como um todo e não reduzindo-os a variáveis. O modo de investigação do 

tipo de estudo de caso tem, por si mesmo, segundo Bruyne et al. (1977), um 

carácter particular já que o seu poder de generalização é limitado, na medida 

em que a validade das suas conclusões permanece contingente. Essas 

conclusões, por isso, não se aplicam, necessariamente, a outras organizações, 

mesmo semelhantes. Desta forma, os resultados obtidos no presente estudo 

não se identificam com o de outras escolas públicas ou privadas. 

Neste estudo situamo-nos num paradigma de investigação naturalista e 

procederemos a uma análise qualitativa, descritiva e interpretativa dos dados 

recolhidos. Para além da análise documental efectuada, realizaram-se 

entrevistas semi-estruturadas aos Coordenadores de Departamento Curricular 

e ao Director Pedagógico da escola em estudo. Pretendeu-se conhecer as 

relações existentes entre estes dois órgãos de governação pedagógica; a 

autonomia dos primeiros na criação de projectos de escola; as expectativas 

dos professores face a este órgão de gestão intermédia; as partilhas e 

interesses pelo acto educativo entre e nos departamentos curriculares; os 

interesses e as dinâmicas de acção que cada departamento tem no seio 

escolar; e a interacção entre grupos disciplinares não pertencentes ao mesmo 

departamento curricular.  

O recurso a uma pluralidade de técnicas de investigação como as 

entrevistas e a análise de documentos permitiu efectuar a triangulação de 

dados, contribuindo para a validade interna do estudo, uma vez que esse 

cruzamento permitiu não só a complementaridade entre informações, mas 

também a confirmação, ou não, da sua autenticidade. Assim, a análise do 

processo de constituição dos departamentos curriculares na Escola Alfa e a 

forma como estes se relacionam entre si e com os outros órgãos de 

administração e gestão escolar, foi efectuada a partir da organização dos 

dados recolhidos junto das várias fontes – legislação, actas de Departamento 

Curricular e de Conselho Pedagógico, entrevistas e Plano Anual de 

Actividades. Destes processos resultou a elaboração de várias grelhas que 

correspondem às informações obtidas no âmbito de cada uma das categorias, 

tendo em conta as diferentes fontes, cujos exemplos se encontram em anexo 

(Anexo G). Além disso, a triangulação de dados é especialmente importante no 

estudo de caso (Merriam, 1990, pp.169 -170; Miles & Huberman, 1994, p.263), 
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dado que permite a confirmação da informação recolhida. Ao fazermos o 

cruzamento da informação podemos distinguir o que converge ou diverge de 

entre as várias fontes de dados. 

 

 Estudo de caso na Escola Alfa 

 

 O estudo de caso é “uma inquirição empírica que investiga um fenómeno 

contemporâneo dentro de um contexto de vida real” (Yin, 1989, p.23), no qual 

os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é 

possível fazerem-se observações directas e entrevistas sistemáticas. 

Caracteriza-se pela “capacidade de lidar com uma completa variedade de 

evidências – documentos, artefactos, entrevistas e observações” (Yin, 1989, 

p.19). As cinco características básicas do estudo de caso são: (i) é “um sistema 

limitado”, e tem fronteiras “em termos de tempo, eventos ou processos” e que 

“nem sempre são claras e precisas”; (ii) é um estudo de caso sobre “algo”, que 

necessita ser identificado para conferir foco e direcção à investigação; (iii) é 

preciso preservar o carácter “único, específico, diferente, complexo do caso”; 

(iv) a investigação decorre em ambiente natural; (v) o investigador recorre a 

fontes múltiplas de dados e a métodos de colecta diversificados: observações 

directas e indirectas, entrevistas, questionários, narrativas, registros de áudio e 

vídeo, diários, cartas, documentos, entre outros (Coutinho & Chaves, 2002, p. 

224). 

 Trata-se, portanto, de um método de investigação qualitativa que se 

concentra sobre o estudo de um determinado contexto, indivíduo ou de um 

acontecimento específico (o caso). Consiste em uma investigação detalhada de 

uma ou mais organizações, ou grupos dentro de uma organização, 

apresentando, por isso, um forte cunho descritivo e um enorme trabalho de 

campo, com vista a prover uma análise do contexto e dos processos envolvidos 

no fenómeno em estudo. No entanto, não tem de ser meramente descritivo, 

uma vez que pode interrogar a situação, pode confrontar a situação com outras 

situações já conhecidas e com teorias existentes e, pode ajudar a gerar novas 

teorias e novas questões para futura investigação. 
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 Optou-se por uma abordagem de estudo de caso porque importava obter 

informações necessárias para compreender e descrever o processo de 

constituição dos departamentos curriculares numa escola privada, designada 

por Escola Alfa, com contrato de associação com o Ministério da Educação, e 

os modos de funcionamento e de interacção desta estrutura de gestão 

pedagógica intermédia, entre si e os outros órgãos de gestão e administração 

escolar. O estudo define-se quer no espaço, quer no tempo, ao incidir sobre os 

departamentos curriculares constituídos no ano lectivo 2002/2003 e o seu 

funcionamento até ao momento, portanto, ano lectivo 2007/2008. 

 

Campo Organizacional 
 

A selecção da escola onde se desenvolveu o estudo, que por razões de 

ética profissional convencionamos designar de escola Alfa ficou a dever-se a 

razões de ordem profissional, uma vez que o investigador lecciona nesta 

escola e que, por isso mesmo, teve acesso facilitado aos documentos 

consultados, possibilidade de observação diária dos professores no seu 

ambiente natural e cooperação dos seus colegas de trabalho na realização das 

entrevistas realizadas. 

 

A Escola Alfa 

 

A Escola Alfa é um estabelecimento de ensino particular, situado nos 

arredores de Lisboa, de carácter moral e religioso, que tem como entidade 

titular uma organização que segue a doutrina da Igreja Católica. A entidade 

titular é o órgão máximo da organização, compete-lhe gerir todos os seus 

Colégios em Portugal, definir os objectivos, a sua estrutura orgânica, a forma 

de Governo, Gestão e Organização, e os demais aspectos fundamentais da 

sua organização e funcionamento. É representada por um Provincial que visita 

regularmente os Colégios e reúne-se periodicamente com os vários Directores 

Pedagógicos. 

 Esta escola católica que funciona com base num “contrato de 

associação” celebrado com o Ministério da Educação e em regime de 

“paralelismo pedagógico” (artigos 14.º e 35.º do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 80 

de Novembro), inicia o seu funcionamento no ano lectivo 1982/1983 com 160 

alunos no 2º Ciclo. Tem vindo a alargar progressivamente o número de 

discentes e de anos de escolaridade com a matrícula, no ano de 2007/2008, de 

1733 alunos (do 5.º ao 12.º ano de escolaridade). 

Situada numa freguesia com 39.760 km2 e, segundo dados dos Censos 

de 2001, a sua população é de aproximadamente, de 38.300 habitantes. A 

maioria da sua população é migrante, proveniente do Alentejo, interior Norte e 

Centro. A escola abrange a população de bairros sociais, com um grande 

número de famílias realojadas, provenientes dos PALOP, com problemas 

graves de desemprego, pobreza, marginalidade e drogas. Ao mesmo tempo 

têm crescido a construção de vivendas e condomínios, com uma população 

média alta. Registam-se, por isso, padrões de comportamento e de valores 

muito diversificados, contrastes de ordem sócio-cultural e familiar e situações 

de difícil interacção. O nível cultural da maior parte da população é, de modo 

geral, baixo, variando de acordo com o tipo de população oriunda dos 

diferentes lugares. Em geral, e no que se refere à população do conjunto das 

escolas da freguesia, as taxas de insucesso e absentismo, principalmente ao 

longo do primeiro e segundo ciclos escolares, são altas. 

Convém, desde já, referir um dos primeiros indicadores para a análise 

deste estabelecimento de ensino, que, pelo facto de se encontrar vinculada a 

um “contrato de associação”, a Escola Alfa tem que garantir a frequência dos 

alunos “nas mesmas condições de gratuitidade do ensino público” (artigo 14.º 

2, do Decreto-Lei n.º 553/80, de 21 de Novembro) não existindo, por isso, 

propinas ou outras modalidades de pagamento a desembolsar pelos alunos. 

Do mesmo modo, também esta escola privada não usufrui da 

possibilidade de seleccionar os seus alunos e, está ainda sujeita, de acordo 

com as imposições do regime de “paralelismo pedagógico”, à dependência das 

escolas públicas relativamente a “planos de estudo e conteúdos programáticos” 

e à “matrícula, emissão de diplomas e certificados de matrícula, de 

aproveitamento e de habilitações” (artigo 35.º, do Decreto-lei antes citado). 

No entanto, porém, ao corpo docente deste estabelecimento de ensino, 

a situação altera-se já que é à direcção desta escola, designadamente ao seu 

Director Pedagógico, que compete o recrutamento, selecção e contratação do 

seu pessoal docente, os quais devem nortear a sua actuação “pelo Contrato 
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Colectivo de Trabalho, Ideário, Estatutos e Projecto Educativo da Escola”. De 

acordo com o aumento registado do número de alunos, também se verifica um 

aumento do número de docentes, contando no corrente ano lectivo, com 135 

professores, 122 dos quais profissionalizados, 3 em fase de profissionalização 

e 10 professores sem serem profissionalizados. De acordo com o que se ilustra 

no quadro 4.1, também se pode verificar uma grande percentagem de 

professores efectivos na escola, havendo por isso, uma enorme estabilidade do 

corpo docente. 

 

Quadro 4.1  

Características do corpo docente 

 

Categoria Departamento N.º de 

Professores 

Formação 

Efectivos Contratados 

Línguas 28 

 

- 25 Licenciados e 

profissionalizados; 

- 2 não 

profissionalizados; 

- 1 em 

profissionalização; 

 

28 0 

Ciências 

Humanas e 

Sociais 

42 - 35 Licenciados e 

profissionalizados; 

- 5 não 

profissionalizados; 

- 2 em 

profissiocanlização; 

40 2 

Ciências Exactas, 

da Natureza e 

das Tecnologias 

35 - 35 Licenciados e 

profissionalizados; 

 

32 3 

Expressões 30 - 27 Licenciados e 

profissionalizados; 

- 3 não 

profissionalizados; 

28 2 
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No que diz respeito ao pessoal não docente, a escola conta com 16 

auxiliares da acção educativa, 6 funcionários de secretaria, um funcionário para 

a informática, um funcionário para a contabilidade, 5 vigilantes, 4 funcionários 

de bar, 11 funcionários de refeitório, 5 funcionários na portaria, 2 telefonistas e 

22 funcionários de limpeza. Para além do apoio que os alunos têm de todos os 

elementos da acção educativa acima referidos, a Direcção da escola oferece 

também a toda a população escolar dois psicólogos que ajudam os 

professores, encarregados de educação e alunos a resolverem alguns dos 

problemas existentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao nível de infra-estruturas físicas, a Escola Alfa possui cinco edifícios, 

um pavilhão gimnodesportivo, uma pista de tartan, courts de ténis, três campos 

de futsal com relva sintética, vários campos de futebol, basquetebol e andebol, 

uma capela, uma cantina, alguns espaços verdes, recreios cobertos, uma 

piscina em construção e uma biohorta. Uma vez que a escola se encontra em 

situação de “paralelismo pedagógico”, o que a obriga a fazer depender os seus 

planos de estudo e os seus conteúdos curriculares das disposições normativas 

curriculares das escolas oficiais, parece oportuno referir, a intenção que a 

Direcção da escola tem em suplantar essa situação com o investimento 

sistemático num diversificado leque de actividades desportivas, artísticas, 

culturais, lúdicas e religiosas. 

Em relação à sua estrutura organizacional, os estabelecimentos de 

ensino particular e cooperativo, não estão dependentes de um modelo 

organizacional rígido. A estrutura organizacional de cada escola privada é 

aquela que os seus estatutos definem, como acontece com a escola que temos 

em presença. Assim, fazem parte da orgânica da escola a Entidade Titular, a 

Direcção Pedagógica, o Conselho Pastoral, a Administração, o Conselho 

Pedagógico, a Coordenação Pedagógica e a Coordenação Curricular com os 

respectivos Coordenadores e Conselhos, a assembleia de professores, alunos, 

associação de Pais e a comunidade educativa, como se ilustra na Figura 4.1. 
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ADMINISTRAÇÃO 

CONSELHO  
PEDAGÓGICO 

ENTIDADE TITULAR 

CONSELHO  
PASTORAL 

COORDENAÇÃO  
PEDAGÓGICA 

COORDENAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS 
DE  APOIO 

EDUCATIVO 
 

CONSELHO  
DE CICLO 

CONSELHO DE 
TURMA 

CONSELHO 
DE GRUPO 

CONSELHO DE  
DEPARTAMENTO 

ASSEMBLEIA  DE  PROFESSORES 

ORIENTAÇÃO 
PSICO-

PEDAGÓGICA  
 

  
 

DIRECÇÃO 
PEDAGÓGICA 

COORDENAÇÃO  
CURRICULAR 

COORDENAÇÃO  
DE  ANO 

COORDENAÇÃO 
DE ACTIVIDADES 

DESPORTIVAS 
 

COORDENAÇÃO DE 
ACTIVIDADES DE 
COMPLEMENTO 

CURRICULAR 
 

COORDENAÇÃO DO  
CENTRO MUSICAL DE   

D. BOSCO 
 

ALUNOS 
 

ASSOCIAÇÃO  
DE PAIS 

 

COMUNIDADE EDUCATIVA 

COORDENAÇÃO 
DE ACTIVIDADES  
DE EXPRESSÃO 

ARTÍSITICA 
 

COORDENAÇÃO 
DAS ÁREAS 

CURRICULARES 
NÃO 

DISCIPLINARES 
(AP, EA) 

 

 

- Secretaria   - Centro Juvenil 
 
- Biblioteca   - Catequese 
 
- Reprografia   - Formação Cívica e  

Cristã 
 
- Papelaria   - Amigos   

   Sávio (ADS) 
- Recepção    

- Movimento (MJS) 
- Cantina/Bar    

- Serviços de Acção  
   Social  

- Pessoal da 
  administração e  
  auxiliares na acção  
  educativa 
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De acordo com o organigrama da escola, para além da entidade titular 

da instituição, que coordena todos os estabelecimentos de ensino que lhe 

pertencem, existentes em Portugal, a “figura máxima” e mais visível da escola, 

a quem é atribuída a coordenação geral das actividades, a responsabilização 

pelos procedimentos escolares, a representação oficial da escola, é o Director 

Pedagógico, na qualidade de presidente da Direcção Pedagógica, a quem cabe 

funções de direcção (tais como, a aprovação do projecto educativo, do 

regulamento interno, dos planos anuais de actividades, do relatório anual de 

actividades). Por outro lado, este é coadjuvado por um Vice-Director 

Pedagógico e Administrador que cuida da gestão financeira e das infra-

estruturas da escola. Por sua vez, existem na orgânica da escola três 

directores de ciclo que coordenam todo o bom funcionamento dos ciclos de 

ensino pelos quais são responsáveis. Os Directores de Ciclo e o Director da 

Pastoral também pertencem à Direcção Pedagógica da escola. 

Se em termos formais, os estatutos apresentam uma hierarquização 

nítida entre o Director Pedagógico e os Directores de ciclo (que são escolhidos 

pelo Director Pedagógico), não significa, de acordo com o que se verificou na 

escola, que exista uma hierarquização relacional ou mesmo um formalismo 

rígido entre estes elementos, bem pelo contrário, verificou-se antes uma equipa 

de direcção escolar de trabalho a funcionar em prol dos seus alunos. 

No que respeita aos departamentos curriculares, as disciplinas que 

pertencem a cada um, ilustram-se em seguida, no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2 

Disciplinas que compõem cada departamento curricular na Escola Alfa  

 
Departamento Curricular Disciplinas 

 

 

Línguas 

- Língua Portuguesa 

- Português 

- Francês 

- Língua Inglesa 

- Inglês 

 

 

Ciências Humanas e Sociais 

- História e Geografia de Portugal do 

2.º Ciclo 

- Educação Moral e Religiosa 

Católica  

- História do 3.º Ciclo e Secundário 

- Geografia do 3.º Ciclo e 

Secundário 

- Filosofia 

- Economia A 

- Sociologia 

Ciências Exactas, da Natureza e das 

Tecnologias 

- Ciências Físico-Químicas 

- Biologia e Geologia 

- Matemática do 3.º ciclo e 

secundário 

- Matemática e Ciências do 2.º ciclo 

- Informática 

Expressões - Educação Visual e Tecnológica  

- Educação Musical  

- Educação Física 

- Educação Visual 

- Educação Tecnológica 

 
 

Processos de Recolha e Análise de Dados 

 

 Os processos de recolha de dados incluíram a consulta documental e as 

entrevistas aos Coordenadores de Departamento Curricular e Director 

Pedagógico. Na análise de dados recorreu-se à análise de conteúdo para 

análise dos textos de actas e das entrevistas. 
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Análise documental 

 

Segundo Saint-Georges (1997, p. 30), “a pesquisa documental apresenta-  

-se como um método de recolha e de verificação de dados: visa o acesso às 

fontes pertinentes, escritas ou não, e, a esse título, faz parte integrante da 

heurística da investigação”. Este mesmo autor afirma que se devem 

“considerar os documentos (escritos ou não) como verdadeiros factos de 

sociedade” (p.17). Nas investigações educacionais, a análise documental pode 

ser usada segundo duas perspectivas: servir para completar a informação 

obtida por outros métodos; ser o método de pesquisa central, ou mesmo 

exclusivo, de um projecto e, neste caso, os documentos são o alvo de estudo 

por si próprios (Bell, 1993). Os documentos são fontes de dados brutos para o 

investigador e a sua análise implica um conjunto de transformações, operações 

e verificações realizadas a partir dos mesmos com a finalidade de se lhes ser 

atribuído um significado relevante em relação a um problema de investigação 

(Flores, 1994). 

Neste estudo, a análise documental incidiu sobre materiais produzidos 

pelos intervenientes, nomeadamente actas de Conselho Pedagógico e de 

Departamentos Curriculares, bem como materiais relativos à instituição e ao 

contexto escolar, como, o regulamento interno, o plano anual de actividades, o 

projecto educativo e o ideário da instituição. Este tipo de método de recolha de 

dados por um lado, permitiu recolher informações úteis para o objecto de 

estudo e, por outro lado, proporcionou um melhor enquadramento para a 

realização das entrevistas. 

 A recolha e consulta de documentos incidiu sobre as 214 actas dos 

quatro Departamentos Curriculares e 61 actas do Conselho Pedagógico, 

compreendidas entre os anos lectivos 2002-2008, do regulamento interno, do 

plano anual de actividades, do ideário da instituição e do Projecto Educativo de 

Escola. Os resultados da análise de conteúdo foram estruturados numa grelha, 

apresentando-se parcialmente em anexo (Anexo G), organizada por temas. 

Todos estes documentos foram recolhidos por permitirem dar a conhecer as 

relações, quer internas nos departamentos, quer com os outros órgãos de 

gestão e administração escolar, bem como o quadro teórico de equilíbrio de 

poderes em referência à legislação.   
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Entrevistas ao Director Pedagógico e aos Coordenadores de 

 Departamento Curricular 

 

A entrevista é uma das técnicas de colecta de dados mais utilizada na 

pesquisa social. Permite obter informações sobre o que as pessoas sabem, 

crêem, esperam, sentem, desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem 

como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 

precedentes. É uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objectivo de obtenção de dados 

que interessam à investigação. 

Assim, “a entrevista é um método de recolha de informações que consiste 

em conversas orais, individuais ou de grupos, com várias pessoas 

seleccionadas cuidadosamente, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade 

é analisado na perspectiva dos objectivos da recolha de informações” (De 

Ketele, 1999, p.18). Através de um questionamento oral ou de uma conversa, 

um indivíduo ou um informante-chave pode ser interrogado sobre os seus 

actos, as suas ideias ou os seus projectos. Previamente, a entrevista carece 

de um propósito (tema, objectivos e dimensões) bem definido e é essencial ter 

uma imagem do entrevistado, procurando caracterizar sucintamente a sua 

pessoa. De seguida, seleccionaram-se a amostra dos indivíduos a entrevistar 

segundo um método representativo da população ou de oportunidade. 

Neste estudo, o investigador recorreu a um tipo de entrevista semi-                      

-estruturada, guiando-se por um guião previamente preparado que serviu de 

eixo orientador ao desenvolvimento da entrevista ao Director Pedagógico 

(Anexo D), e aos professores coordenadores (Anexo E), permitindo que todos 

os indivíduos entrevistados respondessem às mesmas questões e, ao mesmo 

tempo, mantendo um elevado grau de flexibilidade e abertura na exploração 

das questões de investigação. Este método possibilitou a obtenção de dados 

referentes aos mais diversos aspectos de vida social/profissional e à obtenção 

de dados em maior profundidade. 

 Com as entrevistas, pretendeu-se colher elementos de informação sobre 

as representações dos inquiridos acerca das dinâmicas e interacções 

existentes entre estes, sobre o clima organizacional e o processo de tomada 

de decisão do acto educativo. Visa obter um determinado conjunto de 
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informações, obedecendo a um formato próprio. Tal como o clarificam Quivy & 

Campenhout (1992), 

 

Nas suas diferentes formas, os métodos de entrevista distinguem-se pela 
aplicação e pela interacção humana. Correctamente valorizada, estes 
processos permitem ao investigador retirar da sua entrevista informações 
e elementos muito ricos e matizados… Além disso – e esta é a diferença 
essencial -, o conteúdo da entrevista será objecto de uma análise de 
conteúdo sistemática, destinada a testar as hipóteses de trabalho (p.194). 

  

 Em investigação, a entrevista pode revestir diversas formas e existem 

várias maneiras de as descrever e classificar. O investigador optou pela 

entrevista de formato semi-estruturado, que pressupõe um grau de 

estruturação intermédio e oferece vantagens relativamente à não estruturada. 

Por um lado, evita a recolha de dados supérfluos e consequente economia de 

tempo, por outro, proporciona a recolha de um corpus de dados relativamente 

homogéneos, o que facilita um estudo comparativo, sem, contudo, obrigar o 

investigador a seguir de perto um roteiro de perguntas feito a todos os 

entrevistados de maneira idêntica e segundo a mesma ordem. Este tipo de 

entrevista dá também aos entrevistados a possibilidade de falar com alguma 

liberdade sobre assuntos específicos, como lhes será sugerido pelo 

investigador.  

 Nesta investigação, as entrevistas foram formalmente organizadas 

através de um contacto prévio efectuado directamente pelo investigador no 

qual se estabeleceu a data e se explicou os objectivos da investigação e os 

assuntos a discutir. As entrevistas aos Coordenadores de Departamento 

Curricular (Anexo E) e ao Director Pedagógico (Anexo D) poderão revelar as 

dinâmicas existentes nos órgãos de topo da hierarquia, tais como: estilo de 

gestão, processos de liderança, entre outros; bem como as concepções de 

organização que influenciam directa ou indirectamente os actores educativos 

que deles dependem. Partiu-se de uma estrutura temática, pré-estabelecida 

em função das questões a investigar e introduziu-se alguns tópicos de 

aprofundamento que permitiram recolher informações sobre a perspectiva do 

entrevistado acerca do processo de constituição dos departamentos 

curriculares e do modo de funcionamento destes, em interacção ou não entre 
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si e as demais estruturas de gestão e administração escolar. Os dados 

relativos à população entrevistada, apresentam-se em seguida. 

  

Quadro 4.3 

Dados pessoais e Profissionais dos entrevistados 

 

 

Entrevistado 

 

Idade 

 

Sexo 

 

Departamento 

Tempo  

de 

serviço 

Tempo 

na 

escola 

Director P. 60 M  18 3 

CDCENT 40 F Ciências Exactas, da 

Natureza e das 

Tecnologias 

15 15 

CDCHS 57 F Ciências Humanas e 

Sociais 

31 25 

CDL 53 F Línguas 31 21 

CDE 44 F Expressões 24 21 

 

 As entrevistas foram realizadas individualmente e decorreram durante 

os meses de Março e Junho de 2008, numa sala da escola disponibilizada 

para o efeito. Foram gravadas e a autorização para isso foi negociada 

previamente e explicitamente assumida pelos representantes (Anexo C). 

Nesse processo, o entrevistador assegurou aos participantes a 

confidencialidade das suas identidades (Anexo B). A duração das entrevistas 

variou em função da apetência comunicativa dos sujeitos, oscilando entre os 

40 minutos e 140 minutos. Ao transcrevermos as gravações procurámos ser o 

mais fiel possível. As marcas da oralidade foram, tanto quanto possível, 

transpostas para o registo escrito, tentando, assim, reflectir com algum 

realismo as hesitações, as repetições e as pausas de resposta. 

 Nessas transcrições foram utilizadas codificações, de acordo com o 

actor entrevistado, de forma a salvaguardar, tanto quanto possível, o 

respectivo anonimato. Assim, as codificações são: DP, Director Pedagógico; 

CDCHS, Coordenadora de Departamento das Ciências Humanas e Sociais; 
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CDE, Coordenadora de Departamento das Expressões; CDL, Coordenadora 

de Departamento das Línguas; CDCENT, Coordenadora de Departamento das 

Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias. Os resultados da análise de 

conteúdo foram estruturados numa grelha, apresentando-se parcialmente em 

anexo (Anexo G). 

 
Análise dos dados 

 

Bogdan e Biklen (1994, p.233) entendem que as unidades de dados são 

partes de “ … notas de campo, transcrições ou documentos que caem dentro 

de um tópico particular representado pela categoria de codificação”. E são 

normalmente “parágrafos das notas de campo e das transcrições de 

entrevistas, mas por vezes podem ser frases ou uma sequência de parágrafos” 

(idem). O processo de análise dos dados compreendeu diversas operações: 

transcrição das entrevistas, selecção e organização da informação, 

especificação e classificação dos conteúdos próprios a cada temática, tendo 

em vista a construção de categorias de análise orientadas para a interpretação 

das principais ideias expressas pelos sujeitos.  

 Foram feitas transcrições de todas as entrevistas gravadas em áudio. A 

cada transcrição foi atribuído um código que identifica a categoria do 

entrevistado e sempre que for feita uma transcrição dessa entrevista, o 

processo foi facilitado. O processo de categorização consistiu na interpretação 

dos dados brutos das entrevistas e a sua constituição em categorias, em 

quadros conceptuais. Essas categorias foram exaustivas, representativas, 

homogéneas e pertinentes. Construíram-se categorias de análise a priori e 

outras a posteriori de acordo com os dados obtidos, uma vez que o processo 

de construção de uma grelha de análise de conteúdo das entrevistas e das 

actas, implicou refazer e alterar várias vezes o quadro de categorias, na 

tentativa de encontrar a organização que melhor respeitasse a coerência 

interna: dos indicadores com as subcategorias que caracterizam e destas com 

as categorias que definem. Apresenta-se em seguida o Quadro 4.4 com os 

temas, categorias e subcategorias. 
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Quadro 4.4 

Categorias e Subcategorias dos Temas 
 

Tema Categoria Subcategoria 

 

Constituição dos departamentos 

curriculares 

 

Processo de constituição 

 

 

Funções do Coordenador de Departamento 

Curricular  

Expectativas dos professores  e do Director 

Pedagógico sobre a reestruturação 

organizacional 

 

 

 

Cargo de coordenador de 

departamento curricular 

 

 

 

 

 

 

Processo de constituição dos 

departamentos curriculares 

Perfil do Coordenador de Departamento 

Curricular 

 

Reuniões Periodicidade 

Assuntos 

Distribuição de serviço  

Formas de trabalho e de interacção 

profissional 

Planificação de aulas 

Partilha de materiais 

 

 

Colaboração entre os professores 

 

 

 

 

 

Funcionamento dos 

departamentos curriculares 
 

 

As relações interpessoais 

 

Conflitos e jogos de interesse 

Composição do Conselho 

Pedagógico 

Periodicidade das reuniões 

 

 

O Conselho Pedagógico 

Assuntos das reuniões 

 

O dilema da representatividade 

Democraticidade do Conselho 

Pedagógico 

O debate pedagógico 

 

 

 

 

Articulação entre os 

Departamentos Curriculares e 

o Conselho Pedagógico 

A tomada de decisão 

Processo de articulação entre o 

coordenador de departamento e os 

restantes órgãos escolares 

Natureza das dinâmicas de acção entre os 

quatro departamentos curriculares 

 

Dinâmicas de acção que se 

desenvolvem nos e entre 

departamentos curriculares. 

 

Influência do departamento curricular 

na vida escolar 

Actividades interdisciplinares e 

interdepartamentais 

 

Projectos elaborados em conjunto 
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 As informações dos documentos analisados foram sujeitas a uma 

análise de conteúdo, a partir das categorizações definidas (Anexo G). Todo 

processo de recolha e análise, desde a categorização à interpretação, foi 

confrontado com a perspectiva de outro investigador. Tanto os professores, 

como o Director pedagógico entrevistados leram as transcrições e não fizeram 

alterações às mesmas. Procurou-se, desta forma, obter o máximo de 

convergência com recurso a um exame crítico que garantisse o maior grau 

possível de fiabilidade e de variedade (Bell, 1993). 
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CAPÍTULO V 
 RESULTADOS 

 

 Neste estudo, situado numa escola privada com paralelismo pedagógico, 

pretendeu-se saber em que medida os modos de funcionamento dos 

departamentos curriculares, constituídos em conformidade com o Decreto-Lei 

115-A/98 de 4 de Maio, proporcionam a existência de comunidades de prática 

nas escolas, implicando a partilha de problemas, de perspectivas profissionais, 

de interesses comuns e, por outro lado, analisar as dinâmicas de acção que se 

estabelecem entre e nos departamentos curriculares e outros órgãos de gestão 

escolar, nomeadamente com o Conselho Pedagógico. 

 Este capítulo organiza-se em correspondência, com as quatro questões 

de investigação: (a) Que lógicas de acção emergiram durante o processo de 

constituição dos departamentos curriculares? (b) Como funcionam os 

departamentos curriculares? (c) Como se articula a acção dos departamentos 

curriculares com o do Conselho Pedagógico? (d) Que dinâmicas de acção se 

desenvolvem nos e entre departamentos curriculares. Na primeira parte, 

consideram-se os anos lectivos de 2002/2003 e 2003/2004 como cenário 

temporal no qual ocorreu o processo de constituição dos departamentos 

curriculares do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas do 

Decreto-Lei 115-A/98 na Escola Alfa. Foi neste período que se criaram estas 

estruturas de gestão pedagógica intermédia e em que se iniciaram as 

interacções entre os diversos grupos disciplinares necessárias à nova 

reconfiguração organizacional. Na segunda parte descrevem-se os resultados 

relativos ao funcionamento dos departamentos curriculares e às fronteiras 

disciplinares que se destruíram com a criação dos departamentos curriculares. 

Na terceira parte analisa-se a articulação estabelecida entre os departamentos 

curriculares, na figura dos seus coordenadores e o Conselho Pedagógico. Por 

último, descreve-se a natureza das dinâmicas de acção entre os quatro 

departamentos curriculares da escola e as que se estabelecem entre grupos 

disciplinares não pertencentes ao mesmo departamento curricular, bem como a 

sua influência na vida escolar. 
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Processo de Constituição dos Departamentos Curriculares 

 

 A análise dos dados sobre o processo de constituição dos 

departamentos curriculares identificou as seguintes dimensões: políticas 

organizacionais e administrativas definidas pelo Ministério da Educação e 

levadas a cabo pela Escola Alfa; expectativas dos professores e do Director 

Pedagógico face a este novo órgão de gestão intermédia; condições e perfil 

para o exercício do cargo de coordenador de departamento curricular. 

 

 Medidas políticas e mudanças organizacionais na Escola Alfa 

 

 A alteração do modelo organizacional dos estabelecimentos de ensino 

não superior proposta pelo Ministério da Educação em Janeiro de 1998 tinha 

como pressuposto a “escola enquanto centro das políticas educativas” (DL n.º 

115-A/98, p.2) abarcando dois níveis de interacção: a organização interna das 

escolas e a das relações entre os níveis central, regional e local da 

administração pública. À escola competiria um melhor desempenho face aos 

desafios que enfrentava; à administração educativa caberia o apoio às escolas 

para que desenvolvessem o seu projecto educativo próprio e promovessem 

uma melhoria na qualidade educativa, de forma a corrigir as desigualdades 

sócio-culturais. O preâmbulo deste Decreto-Lei reafirma a autonomia das 

escolas e a descentralização no sentido de “uma nova organização da 

educação, (…) a democratização, a igualdade de oportunidades e a qualidade 

do serviço público de educação” (DL115-A/98, preâmbulo). Nele se define 

autonomia em termos de “ investimento nas escolas e na qualidade da 

educação”, uma vez que se desenvolve a partir de situações concretas locais e 

das propostas educativas presentes no Projecto Educativo de Escola. Assim, “o 

reforço da autonomia não deve, por isso, ser encarado como um modo de o 

Estado aligeirar as suas responsabilidades, mas antes pressupõe o 

reconhecimento de que, mediante certas condições, as escolas podem gerir 

melhor os recursos educativos de forma consistente com o seu projecto 

educativo” (DL 115-A/98, preâmbulo). 

 O processo de implementação é de imediato posto em marcha em todas 

as escolas públicas do País, com a eleição de comissões executivas 
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instaladoras e de assembleias constituintes. Um dos problemas com que se 

deparam as escolas foi o número de professores por cada disciplina e que era 

necessário incluir nos departamentos curriculares. O Decreto-Lei n.º 115-A/98 

indica que as escolas podem escolher também como critério de 

departamentalização o número de docentes por disciplina. Neste caso os 

grupos disciplinares são agrupados segundo o número de professores que os 

constituem. Como não existe um número prefixado de professores que devem 

incorporar cada grupo disciplinar e o mais comum é haver discrepâncias tão 

grandes, como grupos que são constituídos por um só elemento, ao passo que 

outros integram cerca de trinta, o agrupamento de acordo com este critério não 

é tão linear como poderia parecer. Assim sendo, as escolas debateram-se, no 

início, com a questão da dimensão dos departamentos, isto é, com a questão 

de quantos grupos disciplinares era necessário incluir em cada departamento 

curricular. A decisão das escolas tendeu para ter poucos departamentos 

curriculares, cada um incluindo um grande número de grupos disciplinares ou, 

então, tendeu para um maior número de departamentos, sendo cada um deles 

formado por poucos grupos disciplinares. 

 Na Escola Alfa, esta mudança legislativa não desencadeou 

repercussões imediatas no seu funcionamento organizacional apesar de ser 

uma escola com contrato de associação com o Ministério da Educação e de 

funcionar de acordo com as normas por este formuladas. Esta escola tem um 

Director Pedagógico, que segundo as normas e regras da Entidade Titular, tem 

que mudar de três em três anos, ou de seis em seis anos lectivos. Assim, os 

Directores Pedagógicos percorrem todas as Escolas da Instituição. De acordo 

com a Coordenadora do Departamento Curricular das Ciências Humanas e 

Sociais, os departamentos curriculares não foram formados de imediato porque 

 

a escola durante os anos lectivos de 1998 até 2002 teve como Director 
Pedagógico um Padre, com alguma idade, que escolheu para seu 
representante um professor, que assumia as funções de Director 
Pedagógico mas que estava proibido de assinar qualquer documento 
como tal. Este nosso colega, não ligava muito às Leis que saíam do 
Ministério. Apenas estava interessado que a escola funcionasse como 
sempre funcionou e com os resultados que apresentava à comunidade. 
No ano lectivo de 2001-2002, a inspecção escolar veio à escola 
supervisionar o seu funcionamento, na medida em que a nossa escola 
funciona com contrato de associação com o Ministério da Educação e 
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deparou-se com algumas coisas que não estavam bem. Naturalmente os 
departamentos curriculares eram uma dessas coisas, não sei! No ano 
lectivo seguinte veio para a escola um novo Director Pedagógico que de 
imediato formou os departamentos curriculares (ECDCHS, pp. 2-3). 

 

 Deste modo, foi só no ano lectivo de 2002/2003 que o Director 

Pedagógico da Escola Alfa resolveu, na sua qualidade de órgão máximo de 

administração e gestão escolar, constituir os departamentos curriculares e 

nomear quatro coordenadores de departamento curricular, de acordo com a 

acta número um, datada aos vinte e três dias do mês de Outubro de dois mil e 

dois. Para formar cada departamento curricular, foi o próprio Director 

Pedagógico que seleccionou as disciplinas mediante conteúdos e 

competências similares. Como refere esta mesma coordenadora de 

departamento: 

 

No início foi o Senhor Director Pedagógico que seleccionou as disciplinas 
que tinham mais a ver umas com as outras, através dos conteúdos, dos 
conceitos, das competências a atingir pelos alunos e nomeou quatro 
coordenadoras para representar cada grupo de disciplinas, ou seja, os 
departamentos (ECDCHS, pp.2-3). 
 
 

 Na primeira reunião para a constituição dos departamentos curriculares 

decidiu-se que as coordenadoras iriam ter assento no Conselho Pedagógico e 

que ser-lhes-iam reduzidas quatro horas da componente lectiva. Relativamente 

ao desempenho deste cargo, a sua duração estabeleceu-se para dois anos 

lectivos. Podemos encontrar, também nesta acta, as tarefas que cada 

coordenadora teria que desenvolver. Assim, caberiam aos coordenadores: 

“desenvolver a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, calendarização 

das acções de formação gerais e específicas de cada departamento e a 

interacção dos diversos ciclos” (Acta n.º 1 de Reunião de Coordenadores de 

Departamento Curricular com o Director Pedagógico de 23 de Outubro de 

2002). A criação deste órgão de gestão intermédia, deveu-se, sobretudo, ao 

aumento do número de alunos a frequentar a Escola Alfa e a consequente 

contratação de professores. Esta situação é confirmada pela Coordenadora de 

Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais, referindo que os 

departamentos curriculares 
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surgiram da aplicação do Decreto que os constituiu, embora uns anos 
mais tarde; por outro, porque de facto a escola sofreu nos últimos anos 
uma enorme transformação, vieram muitos alunos para a nossa escola o 
que fez com que houvesse um aumento muito significativo do número de 
professores e, como é óbvio, o trabalho ficou muito mais dificultado e, 
portanto, sentiu-se a necessidade de haver um órgão que pudesse 
organizar todo o trabalho de alguns grupos disciplinares e, enfim, ajudar o 
Director Pedagógico na gestão da escola (ECDCHS, p.2). 

 

 Apesar destas mudanças, as funções do Director Pedagógico não 

ficaram diminuídas e o seu poder não ficou mais oculto. Com o consequente 

aumento da população escolar e profissional da Escola Alfa tornava-se 

impossível e insustentável ser apenas um órgão de gestão e administração 

escolar a coordenar os diversos grupos disciplinares, a avaliar os processos de 

ensino-aprendizagem, a avaliar o desempenho profissional dos professores e a 

encontrar estratégias para as dificuldades encontradas e diagnosticadas nos 

alunos. Assim, como salienta o Director Pedagógico 

 

Os Departamentos são indispensáveis. São indispensáveis porque para 
uma escola funcionar e, sobretudo, com um número de alunos e turmas 
como nós temos, ajudam o Director Pedagógico, a Direcção Pedagógica a 
coordenar, digamos assim, coordenar os Grupos Disciplinares de cada 
Departamento. Há uma coordenação. Há um trabalho, como é evidente, 
com os Delegados das Disciplinas que integram esses Departamentos e 
depois com coordenação geral desses Departamentos mediante 
orientações da Direcção Pedagógica e do Ministério da Educação. Há 
avaliações de processos do ensino-aprendizagem, há aplicação, digamos 
assim, das normativas do Ministério da Educação na procura de 
estratégias para dificuldades que se encontram no processo de ensino-          
-aprendizagem e pela coordenação do conjunto de iniciativas, também, de 
carácter formativo dos próprios professores nas diversas áreas 
correspondentes ao Departamento (EDP, p.7). 

 

 São os próprios departamentos que reforçam a necessidade de uma 

coordenação que até certo ponto poderá representar uma organização mais 

horizontal da estrutura interna da Escola Alfa. No entanto, como se pode notar 

na citação, os departamentos também são entendidos de forma vertical, numa 

hierarquia que inclui o próprio Ministério da Educação.  

 A Escola Alfa sentiu então necessidade de organizar todo o trabalho que 

antes se fazia a nível de grupos disciplinares, isto é: planificação das aulas a 
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longo e médio prazo, critérios de avaliação das diversas disciplinas, estratégias 

para superar dificuldades encontradas nos alunos, gestão dos recursos 

materiais de cada grupo disciplinar, planificações de actividades, visitas de 

estudo e acções de formação para os professores e, sobretudo, a não 

repetição de conteúdos em disciplinas pertencentes a diferentes ciclos de 

ensino, procurando articular melhor as aprendizagens, a optimizar o processo 

de ensino-aprendizagem e a promover um ensino mais interdisciplinar e de 

maior qualidade, facilitando as exigências a nível programático que se fazem 

sentir na vida profissional de cada professor, com um tempo lectivo cada vez 

menor. Os departamentos curriculares vieram melhorar todo o processo 

burocrático que se exige hoje às escolas, como reitera a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Línguas, a emergência dos departamentos 

curriculares respondeu 

 

a uma necessidade intrínseca da escola, que foi organizar o trabalho dos 
grupos disciplinares e que teve a ver com o aumento do número de 
alunos, com o aumento do número de professores e com as exigências a 
nível programático e de desempenho. Portanto, vieram facilitar em termos 
organizacionais todo o processo burocrático que hoje em dia se exige às 
escolas (ECDL, p. 2). 

 

 No entanto, todo este processo de constituição dos departamentos 

curriculares foi desencadeado pelo Director Pedagógico, o vértice da estrutura 

hierárquica da escola, e em consonância com o Decreto-Lei n.º 115-A/98. 

Apesar disso, surgiram na Escola Alfa algumas dificuldades durante esse 

período. A primeira prendeu-se com as mudanças ao nível do trabalho 

profissional dos docentes. Os professores tiveram que “aprender” práticas de 

interdisciplinaridade e de “partilha”, deixando os grupos “de gestão comum” 

actuar de forma “estanque”. Esta posição é referida pela Coordenadora de 

Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais: 

 

Mas eu penso que, na altura, a grande dificuldade foi apreender o 
conceito de partilha e de gestão comum de várias disciplinas que eram 
interligadas e que, para nós hoje não têm a menor dúvida de que têm uma 
a ver com as outras e já não somos capazes de funcionar de outra 
maneira e na altura nos pareciam grupos estanques (ECDCHS, p. 3). 
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 Enquanto membros de grupos disciplinares, uma configuração 

organizacional associada às suas identidades disciplinares, os professores 

estavam habituados a organizar o processo formal de organização do ensino 

exigido pela escola e pelo próprio Ministério da Educação: planificações a 

longo e médio prazo, actividades disciplinares para o plano anual de 

actividades e gestão dos recursos do grupo disciplinar. Com esta profunda 

alteração, requeria-se o envolvimento interactivo de um número maior de 

colegas e de uma heterogeneidade de formações mais alargadas, o que 

produziu efeitos a vários níveis: ensino das competências a desenvolver pelos 

alunos; selecção de recursos e de estratégias de forma a superar as 

dificuldades diagnosticadas; gestão dos recursos materiais; e organização de 

mega actividades pertencentes a vários grupos disciplinares. Com efeito, 

dentro do mesmo departamento agrupam-se professores de determinadas 

áreas disciplinares que atribuem à sua disciplina um lugar mais importante no 

currículo dos alunos do que as de outras áreas disciplinares. Como argumenta 

a Coordenadora de Departamento das Línguas, 

 

por um lado, porque a formação das pessoas é muito diversificada e há 
uma tendência para se sobrepor. Quem é de determinado curso, pensa 
que sabe um bocadinho mais do que a que é dada por outro. Portanto, há 
aqui alguma dificuldade de encontrar um equilíbrio de formação, digamos 
assim, académica, académica e científica e, por outro lado, há a questão 
de relações interpessoais, que não é fácil. Nós somos muitos, alguns 
estão cá há muito tempo, outros estão há menos tempo e houve algumas 
dificuldades e vai continuar a haver, com certeza. Mas, no início sentiu-se 
um bocadinho mais, à medida que o tempo foi passando, as pessoas 
foram-se habituando à ideia, foram aprendendo a conviver (ECDL, p.3). 

  

 Esta competição, então revelada entre diversas disciplinas, ainda hoje 

se manifesta na Escola Alfa, apesar de se vir a esbater; com o tempo, os 

professores foram “aprendendo a conviver”. Tratando-se de um grupo 

numeroso de professores dentro de cada departamento curricular, os 

departamentos caminham num sentido de maior colegialidade e no 

reconhecimento de que são uma mais valia para a escola, uma vez que as 

decisões são discutidas e partilhadas. Na secção seguinte, é feita uma análise 

das expectativas dos Professores e do Director Pedagógico face a este órgão 

de gestão intermédia. 
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Expectativas face à criação dos departamentos curriculares 

 Perante este quadro de mudança organizacional na Escola Alfa, com o 

surgimento de mais uma estrutura de gestão pedagógica, importava analisar as 

expectativas dos professores e os seus modos de integração. Tratando-se de 

uma escola privada com uma estrutura hierárquica bastante definida e com a 

existência de um Director Pedagógico a quem compete organizar o trabalho 

dos professores (seleccionar os directores de turma, distribuir os horários, as 

turmas e os anos de ensino) em consonância com as ordens do Ministério da 

Educação e a quem cabe poder de decisão, esperar-se-ia desta escola um 

sentido restrito de democraticidade que fragilizasse o projecto educativo de 

uma cidadania activa, uma vez que os professores tornar-se-iam apenas meros 

executores de ordens. De facto, num primeiro momento, ano lectivo 2002-2003, 

quando se formaram os departamentos curriculares na Escola Alfa, podemos 

verificar que a escolha das áreas disciplinares e até das coordenadoras de 

departamento curricular ficaram centradas no poder do Director Pedagógico, 

levando a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Humanas e 

Sociais a afirmar que “o director da escola foi o pai dos departamentos e, 

portanto, o contributo foi total” (ECDCHS, p. 4). No entanto, no ano lectivo 

seguinte, 2003-2004, o mesmo Director Pedagógico, solicitou aos professores 

de cada departamento curricular que, individualmente, escrevessem numa 

folha em branco, o nome do professor que gostariam que os representasse 

como coordenador de departamento curricular, com assento no Conselho 

Pedagógico. Após este momento de auscultação aos professores, o Director 

Pedagógico, em conjunto com a Direcção Pedagógica, nomeava ou não o 

professor que tinha obtido maior número de votos, de acordo com a afirmação 

da Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas: 

 

Como escola pertencente a uma identidade católica privada, não há 
propriamente eleições para cargos. As pessoas são nomeadas em 
determinadas…pela Direcção Pedagógica, e o processo é de auscultação, 
isto é, a Direcção Pedagógica, na figura do Director Pedagógico, pede o 
parecer dos grupos disciplinares ou dos Departamentos, neste caso, 
aa…e mediante o parecer toma uma decisão fundamentada, ainda, em 
outras questões, em outras informações e nomeia. Portanto, nós somos 
nomeados após auscultação. Portanto, digamos que há a 
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correspondência ou uma vontade colegial mas que, depois, é rectificada 
pela Direcção Pedagógica mediante a concordância ou não do perfil que 
deverá ter um Coordenador de Departamento Curricular (ECDL, p. 3).  

 

 Verifica-se, desta forma, a partir deste momento, uma certa abertura à 

participação dos professores nas tomadas de decisão da escola, passando-se 

de uma lógica de poder hierárquico, centrada na figura do Director Pedagógico, 

para uma lógica de abertura e de expressão de pensamento, proporcionando 

aos professores expressarem a sua vontade enquanto peças fundamentais na 

mega-estrutura organizacional que é a escola. 

 Com o surgimento dos departamentos curriculares, como um órgão de 

gestão intermédio na Escola Alfa, parece estabelecer-se a ponte entre a 

vontade e as perspectivas dos professores e a decisão final do Director 

Pedagógico. Com efeito, parece ter havido, embora ainda de forma incipiente, 

abertura a um espírito de maior colegialidade entre os que nesta escola 

trabalham, contribuindo de certa forma para um espírito profissional de partilha 

no que respeita à compreensão e resolução dos problemas escolares e na 

concretização de um Projecto Educativo próprio. Por outro lado, tendo em 

conta que, por observação à Lei, os Coordenadores de Departamento 

Curricular têm assento no Conselho Pedagógico, isso lhes permite obter uma 

nova forma para expressão do pensamento pedagógico dos colegas do 

departamento. Esta análise é corroborada pela coordenadora de departamento 

das Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias: 

 

Entretanto, para o Conselho Pedagógico passaram a estar também as 
coordenadoras e, quer dizer, a nossa opinião já tem alguma, não que seja 
muita, mas pronto, pelo menos, as coordenadoras já são ouvidas (…) 
realmente, eu acho que foi importante, o facto de realmente haver mais 
pessoas ou do Director Pedagógico ouvir mais pessoas a falar sobre os 
professores, sobre realmente tudo aquilo que era feito dentro da sala de 
aula (ECDCENT, p. 4). 

 

 Apesar de a opinião das coordenadoras de departamento não terem 

muito peso na decisão final, como afirma esta coordenadora, o Director 

Pedagógico já não toma decisões sem consultar outros órgãos de 

administração e gestão escolar, como, até ao momento anterior da constituição 

dos departamento curriculares, acontecia. De acordo com esta citação, verifica-               
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-se uma Lógica mínima de democraticidade organizacional, havendo apenas 

uma abertura restrita e limitada do Director Pedagógico e da Direcção 

Pedagógica às Coordenadoras de Departamento Curricular. Pelo menos, esta 

estrutura de gestão pedagógica, trouxe para a Escola Alfa, a princípio, a 

possibilidade de os professores manifestarem através das suas coordenadoras 

de departamento as suas vontades e ideias sobre o acto educativo e o rumo a 

tomar face às dificuldades diagnosticadas na escola. 

 No entanto, no princípio da formação deste órgão de gestão, notou-se 

um sentimento de indeterminação. Os professores “andavam um pouco 

perdidos” (ECDL, p.2). Não sabiam como é que os departamentos iriam 

funcionar, como é que as disciplinas iriam planificar estratégias em conjunto, 

apesar de haver algumas que já o faziam, não sabiam bem a quem apresentar 

os seus problemas, os relatórios das actividades desenvolvidas e os resultados 

obtidos pelos alunos em cada período escolar. Com o tempo, os professores 

foram apercebendo-se que os departamentos vieram promover uma maior 

organização do trabalho escolar, uma maior interdisciplinaridade nas 

actividades e uma maior articulação das estratégias, das aprendizagens e das 

matérias a leccionar. Como é referido pela Coordenadora de Departamento 

Curricular das Línguas: 

 

As expectativas dos professores, penso eu que foram: uma maior 
organização do trabalho e a disciplinarização, digamos assim, das 
actividades que já decorriam, as pessoas já conversavam muito e já 
trabalhavam em conjunto. A formalização desse trabalho veio dar alguma 
segurança às pessoas em termos de qualidade de ensino (ECDL, p. 2).  

 

 A “prática rotineira, individualista e mecanizada” (ECDE, p.4) dos 

docentes veio dar lugar ao compromisso, à participação, à co-                             

-responsabilização do acto educativo, com o surgimento dos departamentos 

curriculares, como é salientado pelo Director Pedagógico: 

 

Do Pedagógico chega muitas vezes aos Grupos Disciplinares através das 
Coordenadoras de Departamento e o que se passa nos Grupos 
Disciplinares e as avaliações e os processos, digamos assim, do 
funcionamento dos Grupos Disciplinares chegam através das 
Coordenadoras de Departamento, não é? Se, efectivamente, nós fazemos 
uma avaliação, vamos imaginar, dos resultados de Matemática, de Físico-
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Químicas, etc., eu reúno com a Coordenadora de Departamento, a 
Coordenadora de Departamento reúne com os Delegados de Grupo, se 
for o caso, reunimo-nos juntos com todos os Delegados de Grupo, etc. 
Quer dizer, é um processo sobretudo de articulação, de intercâmbio de 
informação, de comunicação, de orientação, de, digamos assim, de 
participação activa, concreta no processo da escola (EDP, pp. 8-9). 

 

 Ainda segundo o Director Pedagógico da Escola Alfa, os departamentos 

curriculares são importantes na medida que ajudam a Direcção Pedagógica na 

organização de todo o processo educativo nas várias disciplinas, como se 

ilustra na citação seguinte: 

 

É importante. É fundamental. É ele que estabelece a comunicação entre a 
Direcção da escola e os professores, é ele que coordena as actividades e 
analisa os resultados obtidos em cada grupo disciplinar, é nele que se 
estudam as melhores estratégias a implementar para superar as 
dificuldades sentidas num ou noutro grupo disciplinar (EDP, p.9). 

 

 Desta forma, pode-se notar que as expectativas dos professores e do 

próprio Director Pedagógico eram no princípio e continuam a ser elevadas, na 

medida em que os departamentos curriculares vieram facilitar todo o processo 

burocrático escolar e proporcionar um espaço de interacção e de co-                                           

-responsabilização por todos os actores educativos no processo de ensino -                           

-aprendizagem dos alunos. O próprio Director Pedagógico afirma na reunião do 

dia 8 de Setembro de 2006 do departamento das Ciências Exactas, da 

Natureza e das Tecnologias que o segredo da comunidade educativa da escola 

a que preside “está na comunhão dos membros da comunidade; a unidade e a 

comunhão entre os grupos disciplinares nos departamentos são a garantia do 

sucesso educativo” (Acta n.º 1 do Departamento Curricular das Ciências 

Exactas, da Natureza e das Tecnologias de 8 de Setembro de 2006). Note-se, 

contudo que esta mudança organizacional na Escola Alfa, por ser de origem 

oficial e administrativa, retirou-lhe espontaneidade, acabando por impor à 

escola e, principalmente aos professores, uma forma de pensar colegial, uma 

experiência democrática face aos assuntos escolares e uma co-                                           

-responsabilização no acto educativo.  

 Em síntese, com o aparecimento dos departamentos curriculares na 

Escola Alfa, passou-se de uma lógica de poder hierárquico, centrada no 
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Director Pedagógico, para uma lógica de abertura e de expressão de 

pensamento, embora que de uma forma um pouco restrita e limitada, como 

ainda há pouco vimos. As expectativas dos professores relativamente à 

introdução dos departamentos curriculares foram as seguintes: maior 

organização do trabalho escolar; mais interdisciplinaridade nas actividades; e 

maior articulação das estratégias e das matérias a leccionar entre os diversos 

ciclos de ensino. Também para o Director Pedagógico, esta estrutura 

intermédia de gestão pedagógica, é importante na escola, na medida em que 

ajuda-o a organizar todo o trabalho realizado nas diversas áreas disciplinares. 

 

Perfil do coordenador de departamento curricular 

 Após a análise do processo de constituição dos departamentos 

curriculares na Escola Alfa e das expectativas dos professores face a este 

órgão de gestão pedagógica intermédia, importa agora analisar o perfil do 

coordenador do departamento curricular definido pela Escola Alfa e pela sua 

Entidade Titular, em conformidade com a lei que os define. 

 Como se referiu anteriormente, as coordenadoras foram convidadas, 

num primeiro momento, pelo Director Pedagógico a desempenharem estas 

funções, como reitera a Coordenadora de Departamento Curricular das 

Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias 

 
é de referir que no primeiro ano foi por nomeação, depois quando, quando 
eu vim para coordenadora houve realmente, não houve eleição mas, 
houve, como é que se pode dizer, uma auscultação aos professores e 
uma votação a nível de departamentos, de cada departamento, mas que 
depois foi sujeita ao Director Pedagógico que, nomeou, ou não, a pessoa. 
Normalmente foram todos nomeados. (ECDCENT, p. 5).  

 

 Assim, cabiam às coordenadoras de departamento curricular assegurar: 

a coordenação das orientações curriculares e dos programas das várias 

disciplinas que os constitui; a promover a articulação com outras estruturas de 

gestão pedagógica, nomeadamente com a Direcção Pedagógica e com o 

Conselho Pedagógico; a cooperar nas actividades de reflexão da melhoria das 

práticas educativas e a apresentar à Direcção Pedagógica um relatório 

trimestral do trabalho desenvolvido pelos diferentes grupos disciplinares. Para 

além de todas estas competências, competia, ainda, às Coordenadores de 
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Departamento Curricular assistir a aulas dos colegas mais novos e emitir um 

parecer à Direcção Pedagógica sobre o decorrer das mesmas. Esta situação é 

referida pela Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Exactas, 

da Natureza e das Tecnologias do seguinte modo: 

 

No facto de, por exemplo, no primeiro ano e segundo ano haver aulas 
assistidas e de haver, realmente, nós, trabalharmos mais em grupo, há 
uma melhor realidade daquilo que se passa de disciplina, por ano, o que 
se faz, o que os professores estão a fazer e isso, realmente, eu acho que 
foi importante, o facto de realmente haver mais pessoas ou do Director 
Pedagógico ouvir mais pessoas a falar, sobre os professores, sobre, 
realmente, tudo aquilo que era feito dentro da sala de aula (ECDCENT, p. 
4).  

 

 Após o primeiro ano de experiência da actividade deste órgão de gestão 

na escola, a Direcção Pedagógica estabeleceu o perfil do Coordenador de 

Departamento Curricular, em conjunto com a sua Entidade Titular. Assim, para 

ser Coordenador de Departamento Curricular na Escola Alfa é necessário ter 

“dado aulas nesta escola durante pelos menos seis anos; que o seu trabalho 

como docente e educador seja exemplar; que os seus colegas o respeitem e o 

ouçam” (EDP, p.6). Comparando com o Ensino Público, a coordenação dos 

departamentos curriculares é “ realizada por docentes profissionalizados, 

eleitos de entre os docentes que os integram e que possuam, 

preferencialmente, formação especializada em organização e desenvolvimento 

curricular ou em supervisão pedagógica e formação de formadores (Decreto 

Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho, artigo 5.º) e, sempre que possível, ser 

professor titular (Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, artigo 39.º). 

 No que diz respeito às competências do coordenador de departamento 

curricular, estas são definidas no regulamento interno da escola e estão em 

conformidade com o mesmo Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho. 

Assim, o coordenador de departamento curricular exerce as seguintes funções: 

ser responsável pelo desenvolvimento curricular das disciplinas por que é 

composto; promover a cooperação entre os docentes; promover a articulação 

com outras estruturas ou serviços da escola, com vista ao desenvolvimento de 

estratégias de diferenciação pedagógica; apresentar à Direcção Pedagógica 

um relatório no final de cada período escolar do trabalho desenvolvido em cada 
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área disciplinar; e representar o respectivo departamento curricular no 

Conselho Pedagógico. 

 De acordo com as quatro Coordenadoras de Departamento Curricular, o 

processo de selecção para este cargo é bastante positivo, uma vez que o 

processo de auscultação permitia que os professores expressassem a sua 

opinião e escolhessem para seu representante o professor que melhor 

consideravam para executar esta função, como reitera a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais 

 

Eu sou a única coordenadora que desempenho este cargo desde o início 
da sua formação e eu penso que antes de haver, antes de ter havido uma 
legitimação da minha nomeação me sentia um bocado mal, não era mal, 
era, enfim, sentia que toda a gente podia perguntar porquê. Quando a 
certa altura se fizeram eleições e a nomeação não foi contestada, penso 
que a partir daí já não me faz confusão nenhuma, até porque acho que as 
relações que se estabeleceram dentro do departamento e até com a 
Direcção da escola, permitem que quem necessita, possa expressar 
porquê (…) (ECDCHS, p. 6). 

 

 Por seu turno, a Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas 

considera que o sistema de auscultação é semelhante ao processo de eleição 

nas escolas públicas: 

 

Eu já estive noutro sistema de ensino, já dei aulas no Oficial e já fui, já tive 
cargos, já fui eleita para Conselhos Directivos, já fui eleita para delegada 
de grupo. Não me parece que a diferença seja muito grande porque com a 
auscultação da opinião dos professores, a Direcção Pedagógica fica a 
saber perfeitamente qual é a vontade expressa dos professores. Se achar 
que não segue, e poderá não seguir, porque a nomeação não é uma 
obrigação será baseada em razões fortes que recolheu noutras fontes. 
Tendo eu confiança na figura do Director e da Direcção Pedagógica, 
penso que é eficaz, que é um método muito positivo (ECDL, p. 5). 

 

 Segundo o Despacho n.º 10317/99 de 26 de Maio, para o exercício de 

funções de articulação curricular, de coordenação pedagógica e de 

desenvolvimento de actividades e medidas de apoio educativo, é atribuído um 

crédito global de horas semanais. A fórmula para o cálculo deste crédito tem 

por base o número de alunos da escola, acrescentada de uma parcela 

destinada ao desenvolvimento de actividades de articulação curricular. O 

despacho prevê, ainda, a possibilidade de as escolas excederem o seu crédito 
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mediante proposta fundamentada ao Director Regional. Na Escola Alfa a cada 

coordenador de departamento curricular foi atribuída a redução de quatro 

tempos da componente lectiva.  

 Em síntese, o perfil para o cargo de coordenador de departamento 

curricular na Escola Alfa assemelha-se ao que é pretendido nas Escolas 

Públicas, na medida em que exige que o professor nomeado terá que pertencer 

ao Departamento Curricular a que vai presidir e representar, ser 

profissionalizado e, sempre que possível, professor do quadro de escola. Na 

Escola Alfa, o coordenador de departamento curricular terá, ainda, que ser um 

docente e educador exemplar e respeitado pelos seus colegas de trabalho. 

 

Funcionamento dos departamentos curriculares e rompimento das 
fronteiras disciplinares 

 

 A presente secção centra-se na análise do funcionamento dos 

departamentos curriculares como estrutura que proporciona a existência de 

comunidades de prática. Importa agora conhecer as dinâmicas de acção que 

surgiram com o aparecimento dos departamentos curriculares; a colaboração 

dos professores no acto educativo e na partilha de problemas e interesses 

educacionais e as relações interpessoais que são estabelecidas. De acordo 

com o pretendido, a análise dos dados identificou os seguintes temas: 

Periodicidade e Agenda das reuniões dos Departamentos Curriculares; Formas 

de trabalho e de interacção profissional; relações interpessoais. 

 

Periodicidade e Agenda das reuniões dos Departamentos Curriculares 

 Na Escola Alfa, a quarta-feira da parte da tarde é destinada às reuniões. 

De acordo com as quatro Coordenadoras de Departamento Curricular, na 

Escola Alfa, existem reuniões sistemáticas dos grupos disciplinares, sem a 

presença das coordenadoras, das quais se lavram actas de trabalho que são 

posteriormente entregues às Coordenadoras de Departamento e ao Director 

Pedagógico da escola e, existem reuniões, também com alguma regularidade, 

entre as Coordenadoras de Departamento e os Delegados de Grupo 

Disciplinar, pelo menos duas por período escolar. Em relação às reuniões de 

Departamento Curricular com a presença de todos os professores do 
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departamento, essas, não são assim tão sistemáticas. Acontecem, 

sensivelmente duas ou três vezes por ano lectivo, como refere a Coordenadora 

de Departamento Curricular das Línguas 

 

Os grupos disciplinares reúnem, pelo menos, pelo menos, duas vezes por 
período com a coordenadora de departamento e esporadicamente, duas 
ou três vezes por ano. O que se realiza mais frequentemente são reuniões 
da coordenadora de departamento com os coordenadores de área 
disciplinar, ou seja, os delegados de grupo. Essas reuniões são mais 
frequentes, é pelo menos uma por período mas, normalmente, há duas, e 
para além destas, as Coordenadoras de Departamento ainda reúnem com 
a Direcção Pedagógica, com o Director Pedagógico (ECDL, p.7).   

 

 As dificuldades em envolver todos os professores na discussão dos 

assuntos emergem nos departamentos curriculares com maior dimensão e em 

que há mais diversidade disciplinar. Esta situação é confirmada pela 

Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas, que considera que as 

reuniões em que estão todos os professores do departamento presente, não 

são tão frutíferas, uma vez que não permitem que todos os professores 

participem e expressem as suas ideias: 

 

Nas reuniões alargadas, portanto, quando está o departamento todo, eu, 
pessoalmente, não tenho uma experiência muito positiva dessas reuniões 
porque nós somos muitos, somos cerca de quarenta professores no 
departamento e as pessoas quando estão, quando há tanta gente na 
reunião, as pessoas têm tendência a guardar para si e deixar falar 
aqueles que normalmente falam. Portanto, aí assume realmente 
protagonismo dois ou três professores, que são os que normalmente 
tomam a palavra e as reuniões não são tão enriquecedoras em termos de 
partilha (ECDL, p.8).  

 

 Quanto à agenda das reuniões esta é estabelecida entre as quatro 

Coordenadoras de Departamento Curricular e o Director Pedagógico. 

Geralmente o Director Pedagógico reúne-se com as Coordenadoras de 

Departamento, previamente, e dá “directrizes” (ECDENT, p. 7) a estas para 

realizarem um determinado trabalho no seio do seu departamento curricular. 

Também pode acontecer que as Coordenadoras de Departamento acham que 

devem tratar de um determinado assunto que as preocupa e reúnem-se com o 

Director Pedagógico, sugerindo uma reunião de departamento para tratar esse 
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assunto. Mas, como afirma a Coordenadora de Departamento Curricular das 

Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias, normalmente  

 

quem as organiza são as coordenadoras em conjunto. Primeiro reunimos 
nós com o Director Pedagógico, depois de nós, com o Director 
Pedagógico, normalmente, reunimos sozinhas e dizemos o que é que é 
preciso fazer em cada reunião. Fazemos a convocatória e os assuntos e 
depois, normalmente, reunimos com cada, neste caso, com as nossas 
delegadas (ECDCENT, p.7).  

 

 Assim, depois da reunião com o Director Pedagógico, as Coordenadoras 

de Departamento Curricular reúnem-se entre si, preparam as reuniões e 

convocam, geralmente, apenas os delegados de grupo disciplinar, como afirma 

a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais: 

 

As reuniões são convocadas pela Coordenadora de Departamento. O 
Senhor Director Pedagógico reúne com todas as Coordenadoras ou com 
uma individualmente e discute e analisa determinados pontos que em 
seguida nós analisamos e discutimos, geralmente, com os nossos 
delegados de grupo disciplinar (ECDCHS, p.9). 

 

 Os assuntos mais debatidos e analisados nessas reuniões, prendem-se, 

fundamentalmente, com questões pedagógicas: “organização do trabalho, 

organização de conteúdos programáticos, planificações, cumprimento de 

planificações, estratégias, partilha de experiências, análise dos relatórios finais 

de período e análise dos resultados escolares (ECDL, p.8). São também 

analisados e definidos os critérios de avaliação para cada ano lectivo e 

elaboradas as propostas de actividades para aprovação no Conselho 

Pedagógico, a serem integradas, à posteriori, no Plano Anual de Actividades.   

 As convocatórias das reuniões de departamento curricular, entre as 

coordenadoras de departamento e os delegados de grupo disciplinar e, entre 

as coordenadoras de departamento com todos os professores do 

departamento, evidenciam o papel do Coordenador de Departamento na 

transmissão das informações provenientes da reunião do Conselho 

Pedagógico, como se pode verificar no Quadro 5.1. 
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Quadro 5.1 

 Frequência dos assuntos da ordem de trabalhos das reuniões dos 

departamentos curriculares. 

Ordens de trabalho das reuniões Frequências 

Informações 56 

Análise dos resultados dos alunos 24 

Testes e Matrizes 18 

Exames 15 

Plano Anual de Actividades 12 

Critérios de Avaliação 12 

Projectos de desenvolvimento educativo 3 

 

 A Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Exactas, da 

Natureza e das Tecnologias, considera que, maioritariamente, nas reuniões de 

departamento quem tem mais tempo para falar, é ela própria: 

 

É assim: normalmente (sorri) quem costuma falar é a coordenadora e os 
outros ouvem mas, de qualquer as maneiras e sempre que lhes é pedido 
alguma coisa, elas falam e dão a sua opinião; não há problema nenhum e 
também ajudam (ECDCENT, p.8). 
 
 

 Enquanto que as Coordenadoras de Departamento Curricular das 

Línguas e das Expressões, consideram que os professores que falam, 

geralmente nas reuniões, são os delegados de grupo disciplinar: 

 

É com eles que eu reúno mais vezes, é com eles que eu converso mais 
vezes, quer formalmente, quer informalmente, para também saber, se é 
que é possível, o que é que se vai passando pelos grupos. Se há 
questões, problemas, se não; também devemos falar das coisas boas que 
acontecem e muitas vezes temos tendência a reunirmo-nos, a falarmos só 
sobre as coisas más e a melhor forma de as resolvermos, não é? Eu 
gostaria de enfatizar esta questão do que é nós podermos reunir sem 
termos problemas para resolver, termos coisas boas para conversar 
também, isso é importante (ECDE, p. 8).  

 

 A Coordenadora de Departamento das Ciências Humanas e Sociais, por 

sua vez, considera que “tem mais “voz” quem traz o problema e, tem mais voz 
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porque tem que o pôr, porque nem sempre, ou na maioria das vezes o 

problema é trazido por um grupo, tirando as reuniões em que vamos discutir ou 

tratar um assunto que é igual para todos e que normalmente é burocrático” 

(ECDCHS, p.9).  

 

As formas de trabalho e de interacção profissional 

 No caso da organização escolar, a dimensão formal é estabelecida, 

fundamentalmente, no seu exterior, pelos órgãos de administração central, 

através dos diversos normativos legais que vão estabelecendo as respectivas 

normas de comportamento. O mesmo acontece na Escola Alfa que se rege 

pelos mesmos princípios legais, apesar de se notar algumas diferenças na 

estrutura hierárquica, como a seguir se apresentam. A dimensão informal 

existe paralelamente à dimensão formal e está patente nas necessidades 

sociais de relacionamento que as pessoas possuem e que não funcionam de 

uma forma mecânica. De facto, muita da comunicação face a face que se 

estabelece está relacionada com a execução do trabalho e ajuda à sua 

concretização, o que mostra que as normas não conseguem controlar todas as 

dimensões do trabalho. Importa, agora, analisar as formas de trabalho e de 

relacionamento profissional que se estabeleceram com a constituição dos 

departamentos curriculares na Escola Alfa.  

 Antes da constituição dos departamentos curriculares, na escola em 

estudo, os grupos disciplinares funcionavam isoladamente, como se ilustra na 

Figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Estrutura organizacional da Escola Alfa antes da existência dos 

departamentos curriculares. 
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 Como se ilustra na Figura 5.1, os grupos disciplinares funcionavam 

separadamente, seguindo as ordens que surgiam do Conselho Pedagógico da 

escola, que na secção seguinte se abordará de uma forma mais 

pormenorizada. A instituição dos departamentos curriculares, em 

detrimento dos grupos disciplinares, vem contrariar a organização curricular 

que se estrutura sob o antigo arquétipo dividido em disciplinas. De facto, a 

escola abarca uma série de aprendizagens que podem não estar contempladas 

nas disciplinas estipuladas. Até à implementação dos departamentos 

curriculares na Escola Alfa, ano lectivo 2002-2003, a grande maioria dos 

professores leccionavam apenas a sua disciplina e não se preocupavam com a 

existência de um trabalho conjunto e de partilha, funcionando apenas na sua 

“quinta”, no seu “jardim” (ECDL, p.6). Apesar da hierarquia vincada existente na 

escola, quando se formaram os quatro departamentos curriculares, os 

professores foram “convidados” a funcionar de uma forma mais interactiva. De 

acordo com o actual Director Pedagógico, havia na escola a “necessidade de 

um maior empenho colectivo no sentido de conferir uma maior progressividade 

na visão de conjunto das disciplinas, a fim de evitar desnivelamentos na 

sequência das aprendizagens dos alunos (Acta n.º 1 do Departamento 

Curricular das Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias de 5 de 

Setembro de 2007).  

 Assim sendo, após a implementação dos departamentos curriculares na 

Escola Alfa, a sua estrutura passou a ser de acordo com o que se apresenta na 

Figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.  Estrutura organizacional da Escola Alfa depois da implementação 

dos departamentos curriculares. 
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 A Figura 5.2 mostra-nos a organização da Escola Alfa após a 

constituição dos quatro departamentos curriculares. Podemos constatar que 

determinados grupos disciplinares foram agrupados, através das suas 

especificidades similares e inseridos dentro de um departamento curricular, 

rompendo-se, assim, as fronteiras disciplinares existentes anteriormente na 

estrutura organizacional da Escola Alfa. Desta forma, os departamentos 

curriculares vieram proporcionar à escola um “trabalho muito efectivo” 

(ECDCENT, p.6), na medida em que alteraram significativamente as formas de 

trabalho dos professores na escola, exigindo destes profissionais de educação 

uma “colaboração total” (ECDCHS, p.10) no acto educativo. Ainda de acordo 

com a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Humanas e 

Sociais, há 

 

colaboração porque, por muito estranho que pareça, nós estamos 
habituados a trabalhar em colaboração, já temos todos muitos anos de 
casa e, portanto, não nos faz confusão nenhuma trabalhar em 
colaboração. A finalidade principal não é que haja uma unicidade mas que 
haja unidade no que se faz, o que se entenda, principalmente, que os 
alunos entendam que o que cada departamento quer é igual para os 
meninos, é o melhor, que é a qualidade, que é a excelência e, portanto, 
muito embora cada departamento tenha, enfim, as especificidades dos 
seus caminhos, eu penso que os traços gerais e as normas subjacentes e  
a política educativa é igual para todos e que isso é exactamente por causa 
dos alunos, porque o que pretende realmente que haja é uma 
consistência, uma formação, que os alunos tenham uma formação. Que, 
por muito complicado que seja hoje, transmitir o carisma do fundador 
desta Instituição, porque é muito difícil, em conjunto a gente vai tentando 
que seja pelo menos vivida (ECDCHS, pp.10-11). 

 

 Desta forma, os grupos disciplinares deixaram de trabalhar de uma 

forma isolada, como até ao momento acontecia. De acordo com a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas, é na partilha de 

problemas e de interesses escolares comuns que os professores e a Escola 

Alfa, actualmente, caminham. Os professores apresentam-se como uma 

comunidade de prática, interagindo, partilhando e aprendendo em conjunto, 

como afirma: 

 

planificam as suas aulas em conjunto, fazem os testes em conjunto, enfim, 
um inúmero de coisas. E, desta forma, partilhando com os outros as suas 
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ideias e os seus problemas crescem e aprendem uns com os outros. Cada 
vez mais é nesse sentido que estamos a caminhar (ECDL, p.6). 

   

 Em síntese, com o aparecimento dos departamentos curriculares na 

Escola Alfa, os professores dos diferentes grupos disciplinares passaram a 

realizar um inúmero trabalho pedagógico em conjunto: planificação de aulas, 

elaboração de testes, planificação de tarefas, discussão e análise de 

documentos provenientes do Ministério da Educação ou do Conselho 

Pedagógico, balanço da avaliação de cada um dos períodos lectivos, análise 

dos testes intermédios, discussão das actividades a propor para o Plano Anual 

de Actividades, gestão de recursos materiais e análise de manuais a adoptar a 

cada área disciplinar. No que diz respeito ao relacionamento profissional, 

tornou-se mais homogéneo, isto é, deixaram de ser apenas alguns professores 

a preocuparem-se com os modelos de ensino a seguir face aos problemas 

diagnosticados no projecto educativo, para passarem a estar todos os 

professores envolvidos e co-responsabilizados pelo acto educativo. Apesar de 

esta micro-estrutura ter proporcionado à escola um maior envolvimento por 

todos aqueles que lá trabalham, também acentuou na escola certos conflitos 

entre os professores. É precisamente este ponto que abordaremos em seguida. 

 

Relações Interpessoais 

 A colaboração dos professores no acto educativo, as relações de 

trabalho que se estabeleceram após a institucionalização dos departamentos 

curriculares, e que se estabelecem no seio escolar, em função das suas 

atitudes e comportamentos uns para com os outros, fomentando relações de 

empenho e de motivação para com os projectos escolares em que se 

envolvem, trouxeram também à escola certos conflitos pessoais. Neste sentido 

a análise incidiu sobre a natureza das relações interpessoais dos professores 

da Escola Alfa.  

 Com os departamentos curriculares os professores passaram a 

comunicar mais entre si, procurando caminhar num sentido de maior qualidade 

e sucesso educacional, como refere a Coordenadora de Departamento 

Curricular das Línguas: 
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Por mail, por telefone, nos corredores, no pátio, almoçamos juntos, 
conversamos à noite, enfim, as pessoas procuram de facto comunicar, é 
mais…as dificuldades de comunicação, penso eu, existem em todo lado e 
só são ultrapassadas de uma forma…por muitas tecnologias que existam, 
se as pessoas não quiserem, não comunicam. Se as pessoas quiserem, 
arranjam maneira (ECDL, p.15). 

 

 De acordo com esta Coordenadora de Departamento Curricular, a 

escola começou a funcionar com um espírito de partilha entre os professores 

que, até então, não era tão intenso: 

 

Acho que cada vez mais estamos a conseguir trabalhar em partilha, o que 
também levanta questões que, quando não se trabalha assim, não 
surgem, que é o relacionamento pessoal, portanto. Hoje há mais conflitos 
do que há uns anos atrás, quando as pessoas trabalhavam cada uma no 
seu trabalho. (ECDL, p.6).  

 

 Como podemos verificar, apesar do aparecimento dos departamentos 

curriculares ter sido benéfico para a escola, envolvendo todos os professores 

nos assuntos escolares e na participação de um ensino de maior qualidade, 

também criaram certos conflitos entre eles. Por vezes, há professores que 

querem que a sua opinião e ideia sobre determinado assunto prevaleça, 

rejeitando as opiniões dos colegas, criando um clima de instabilidade entre o 

grupo em que se inserem, como refere a Coordenadora de Departamento 

Curricular das Ciências Humanas e Sociais: 

 

As maiores dificuldades são as relações pessoais. Manter a qualidade das 
relações pessoais, interpessoais, com todos os elementos do 
departamento é a maior dificuldade, o que não quer dizer que seja difícil, 
mas, é bastante trabalhoso, pois temos que lidar com vários tipos de 
pessoas, com pessoas que de facto nos ouvem e acatam aquilo que 
dizemos e outras pessoas que, entre aspas, fazem ouvidos de mercador e 
que depois vão directamente ao Director contar a situação e o porquê da 
não aceitação das ordens que lhes foram ditas (ECDCHS, p.14).  

 

 Apesar da oportunidade democrática de os professores manifestarem a 

sua opinião sobre determinados assuntos escolares, existe na escola uma 

estrutura hierárquica bastante rígida, como evidenciam as palavras desta 

coordenadora de departamento curricular. Perante os conflitos que se 

manifestam nas opiniões que os professores querem que prevaleçam em 
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detrimento de outras, as coordenadoras e o Director Pedagógico são muitas 

vezes chamados a intervir, de forma a apaziguar as situações, como salienta a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas: 

 

Uma outra dificuldade que encontro é sem dúvida os conflitos por vezes 
existentes entre as pessoas e que me colocam no centro de forma a 
apaziguar essas situações (ECDL, p.14). 
 
 
Esta mesma coordenadora refere que, por vezes, os conflitos entre os 

professores devem-se a 

 
razões de ordem pessoal ou por invejas de determinadas pessoas 
ocuparem determinados cargos, as pessoas tendem a levantar problemas 
em trabalhar em grupo, por exemplo, em disciplinas em que é necessário 
um par pedagógico é muito complicado, são situações muito complicadas. 
E depois cabe às coordenadoras e ao Director Pedagógico tentar 
apaziguar esses conflitos (ECDL, p.14).  
 
 

 Podemos notar neste texto que existe na Escola Alfa certos conflitos 

entre professores com base em relacionamentos antigos ou na procura de 

ocupação de cargos de gestão e administração escolar. O que leva a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais a 

afirmar que  

 

há pessoas que por razões pessoais apenas comunicam de uma forma 
informal e, portanto, quando se pretende, quando se trabalha em grupo, 
essas dificuldades aparecem, as pessoas discutem e tendem a fazer as 
coisas opostas às sugestões dos outros (ECDCHS, pp. 4-5).  

 

 A excessiva ambição por ocupar um lugar de chefia na escola e a 

elevada competitividade não tem permitido, por sua vez, um aumento de 

valores, como a solidariedade e a cooperação, impedindo a participação dos 

professores num clima sereno de cooperação, autenticidade e partilha de 

dificuldades existentes no meio escolar.  

 Em síntese, os departamentos curriculares vieram, por um lado, 

aumentar o grau de participação dos professores da Escola Alfa, motivando-os 

para os problemas escolares e para a inovação da escola e, por outro, criar um 
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certo clima de instabilidade, gerando conflitos em alguns grupos de trabalho, 

com base em ambições pessoais e relacionamentos passados. 

 

Articulação entre os Departamentos Curriculares e o  
Conselho Pedagógico 

 

 A análise dos dados referentes ao modo de articulação entre os 

Departamentos Curriculares e o Conselho Pedagógico incidiu sobre as 

seguintes dimensões: composição do Conselho Pedagógico; periodicidade e 

assuntos das reuniões; participação das Coordenadoras de Departamento 

Curricular nas tomadas de decisão. 

 

O Conselho Pedagógico 

 O Conselho Pedagógico é o órgão de orientação educativo-pedagógica 

e disciplinar da escola. Na Escola Alfa, o Conselho Pedagógico é constituído 

pelo Director Pedagógico, pelo Vice-Director Pedagógico e Administrador, 

pelos três Directores de Ciclo (2.º Ciclo, 3.º Ciclo e Secundário), pelo 

Coordenador de Pastoral, pelos Coordenadores de Departamento Curricular, 

pelo Técnico de Apoio Psico-pedagógico, pelo Técnico de Apoios Educativos, 

por um representante de alunos do Ensino Secundário, um representante do 

Pessoal Administrativo e Auxiliar de Acção Educativa e um representante dos 

Pais (Regulamento Interno da Escola Alfa, p.9), totalizando 15 membros, o 

máximo permitido por lei (Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, artigo 32.º). 

 São funções do Conselho Pedagógico, para além do que o Decreto-Lei 

n.º 75/2008 descreve: dar parecer sobre quaisquer assuntos que lhe sejam 

apresentados pelo Director Pedagógico; colaborar na preparação do Projecto 

Educativo-Pastoral e do Projecto Curricular de Escola; sugerir medidas 

correctivas; e aprovar e avaliar o Plano Anual de Actividades, bem como o 

Plano de Formação dos docentes e demais funcionários da escola. 

 O mandato dos membros deste órgão não está definido, podendo a 

qualquer altura ser substituído qualquer membro sempre que o Director 

Pedagógico e a Entidade Titular quiser, à excepção dos Coordenadores de 

Departamento Curricular que têm a duração de três anos, do representante dos 

pais, do representante dos alunos do Ensino Secundário e do representante do 
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Pessoal Administrativo e Auxiliar de Acção Educativa, que têm a duração de 

um ano lectivo. 

 

Periodicidade e assuntos das Reuniões do Conselho Pedagógico  

de 2002 a 2008 

 

 As reuniões do Conselho Pedagógico realizam-se ordinariamente uma 

vez por mês (Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de Abril, artigo 34.º), sendo, no 

corrente ano lectivo, realizadas às Quartas-Feiras da parte da tarde, e 

extraordinariamente sempre que seja convocado pelo Director Pedagógico. 

 No início de cada ano lectivo, a ordem de trabalhos compreende o 

lançamento do ano lectivo, a revisão do Plano Anual de Actividades, a 

definição de critérios gerais de avaliação de cada grupo disciplinar e a análise 

do Regulamento Interno. Após a transição de Director Pedagógico na Escola 

Alfa, ano lectivo 2005/2006, passou a estar também presente, na ordem de 

trabalhos, a distribuição de serviço. O mês de Outubro corresponde, em todos 

os anos lectivos analisados, à preparação da Festa da Santidade Juvenil, 

assim como o mês de Janeiro, à preparação da Festa de S. João Bosco, o mês 

de Abril à Festa de S. Domingos Sávio e, o mês de Maio, à Festa de Nossa 

Senhora Auxiliadora. Os meses de Dezembro, de Março ou Abril e de Junho, 

correspondem, em todos os anos lectivos, ao momento da reflexão das 

avaliações dos alunos em cada período escolar. Nestas actas podemos 

encontrar também a preparação de acções de formação para pessoal docente 

e não docente, a análise de parcerias com outras entidades, análise e 

reformulação do Projecto Educativo de Escola, análise da avaliação externa da 

escola e distribuição de espaços físicos e materiais para os departamentos 

curriculares (Anexo F). 

 

Participação das Coordenadoras de Departamento Curricular 

 nas tomadas de decisão 

 

 Com a implementação dos departamentos curriculares na escola, o ano 

lectivo de 2002-2003, foi marcado pela participação das Coordenadoras de 

Departamento Curricular. As coordenadoras foram nomeadas para o cargo 
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pelo Director Pedagógico no dia 23 de Outubro de 2002 e apresentadas ao 

Conselho Pedagógico no dia 13 de Novembro, deste mesmo ano. Neste 

primeiro dia de participação das Coordenadoras de Departamento Curricular no 

Conselho Pedagógico, apresentaram “o Projecto “Percursos de 

Aprendizagem”, que após reflexão conjunta por todos os membros da 

assembleia foi aprovado” (Acta n.º 4 do Conselho Pedagógico de 13 de 

Novembro de 2002). Este projecto foi solicitado pelo Director Pedagógico da 

Escola Alfa, logo após ter nomeado as Coordenadoras de Departamento 

Curricular. Consiste num estudo sobre “avaliação a aplicar progressivamente 

na escola”, partindo do princípio de que os critérios de avaliação são um dos 

instrumentos de medição do processo de ensino/aprendizagem baseados nos 

conteúdos programáticos envolvidos por estratégias e recursos. (Acta n.º 1 de 

Reunião de Coordenadores de Departamento Curricular com o Director 

Pedagógico de 23 de Outubro de 2002). 

  No dia 10 de Janeiro de 2003, as Coordenadoras de Departamento 

Curricular leram ao Conselho Pedagógico e entregaram ao Director 

Pedagógico o “relatório das actividades desenvolvidas durante o primeiro 

período” (Acta n.º 6 do Conselho Pedagógico de 10 de Janeiro de 2003). Este 

relatório corresponde às actividades e aos resultados escolares dos alunos em 

cada disciplina que pertence ao departamento curricular. A partir desse 

momento, as Coordenadoras de Departamento Curricular passaram a ter que 

ler e discutir no Conselho Pedagógico, nos três períodos escolares, os dados 

referenciados no relatório, que posteriormente é entregue ao Director 

Pedagógico da Escola Alfa. Neste relatório não vêm só descriminados os 

resultados obtidos em cada área disciplinar mas, também, as estratégias 

sugeridas pelos grupos disciplinares, para superarem as dificuldades 

encontradas no processo de ensino-aprendizagem. São também salientadas as 

necessidades, de materiais ou de actividades a desenvolver, de cada área 

disciplinar.  

 A forma como os outros membros do Conselho Pedagógico receberam, 

pela primeira vez, as Coordenadoras de Departamento Curricular, não poderia 

ser a melhor. Desde o início que aceitaram a existência de mais um órgão de 

gestão intermédia na escola, considerando-o uma mais valia. Esta situação é 
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corroborada pela Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências 

Humanas e Sociais: 

 
somos ouvidos é evidente, tal e qual como qualquer um dos outros 
elementos que constituem o Conselho Pedagógico. Acho que desde o 
princípio que existem os departamentos que os outros elementos 
aceitaram-nos, desde os Directores de Ciclo, ao Director Pedagógico, ao 
Vice-Director, aos representantes dos pais, dos alunos, dos funcionários, 
todos (ECDCHS, p. 17). 

 

 Também o Director Pedagógico da Escola Alfa, salienta que as 

Coordenadoras de Departamento Curricular passaram a ser responsáveis 

pelas “ atribuições do Conselho Pedagógico, das decisões que eles tomam” 

(EDP, p.7), ajudando-o na organização curricular de cada área disciplinar. 

Refere ainda que 

 

todos os outros membros do Conselho Pedagógico ouvem e ajudam as 
Coordenadoras de Departamento Curricular na organização das 
actividades a implementar e regras a instituir nos Departamentos e na 
escola e na resolução de problemas que surgem no acto educativo (EDP, 
p. 7). 

 

 Em relação ao poder hierárquico que cada membro do Conselho 

Pedagógico tem na estrutura organizacional da Escola Alfa, a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Línguas menciona que  

 

o Conselho Pedagógico vê as Coordenadoras de Departamento Curricular 
como hierarquicamente paralelas à coordenação dos Directores de Ciclo. 
Portanto, são duas funções que não se chocam mas que, se 
complementam (ECDL, p. 16). 

 

 Desta forma, as Coordenadoras de Departamento Curricular começaram 

a participar nas tomadas de decisão da escola, isto é, na orientação e 

organização do trabalho curricular de cada área disciplinar, na planificação de 

actividades e visitas de estudo a realizar e na gestão dos recursos materiais. O 

Conselho Pedagógico ouve cada coordenadora de departamento e “ só depois 

de ouvir toda a gente é que decide” (ECDCENT, p. 13) o que fazer. Neste 

sentido os Departamentos Curriculares e o Concelho Pedagógico 

“complementam-se” (ECDL, p.17), levando a Coordenadora de Departamento 
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Curricular das Línguas a afirmar: “que os departamentos vieram melhorar o 

processo de ensino aprendizagem na escola, contribuindo para um ensino de 

melhor qualidade” (ECDL, p. 16). Por sua vez, a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais refere que quando o 

Conselho Pedagógico se reúne, existe um trabalho de excelência que é feito, 

uma vez que todos os membros já trabalharam sobre o(s) assunto(s) a serem 

debatidos: 

 

Eu não sei, se isto é uma organização pesada ou menos pesada mas, a 
mim o que me parece é que quando chegamos a Conselho Pedagógico, 
os assuntos já estão de tal forma estudados que, não é complicado ouvir 
a todos e decidirem todos. Quer dizer, o Conselho Pedagógico tem uma 
distribuição, os componentes do Conselho Pedagógico têm as funções tão 
bem distribuídas, tão distribuídas, pelo dia a dia do ano lectivo que, 
quando nós vamos a Conselho Pedagógico não estamos muitas horas, 
como é que se diz? a partir pedra ou à procura… Eu penso que esse 
trabalho vai feito. Portanto, o que se passa mesmo lá, é mesmo análise e 
discussão. Quando se lá chegou, já toda a gente foi solicitada a pensar 
sobre o assunto, portanto, o trabalho que lá se faz é eficaz (ECDCHS, p. 
17).  

 

 As quatro Coordenadoras de Departamento Curricular, apesar de 

pertencerem a uma escola com uma estrutura hierárquica bastante definida, 

consideram que têm uma certa margem de autonomia para tratar alguns 

assuntos. Assim, a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências 

Humanas e Sociais afirma: 

  

Quer dizer, que o Conselho Pedagógico é autónomo, não há a menor 
dúvida! É o por lei e por concretização da lei. Quanto aos departamentos, 
eu não posso falar pelos outros mas, eu tenho a noção de que tenho uma 
autonomia com uma delimitação que me permite trabalhar de determinada 
forma (ECDCHS, p.17).  

 

 No entanto, e em contraste, a Coordenadora de Departamento Curricular 

das Línguas salienta a este propósito que 

 

uma escola que funciona como a nossa não há absolutamente nada que 
se passe que não tenha que ter o aval da Direcção Pedagógica ou do seu 
Director Pedagógico. Como é que isto se processa? (…) Estamos a falar 
de decisões, como por exemplo, que acções de formação se vão fazer, 
que actividades extracurriculares se vão fazer, tudo isto é aprovado em 
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Conselho Pedagógico. Portanto, é o Conselho Pedagógico que dá a base 
legal e funcional aos departamentos (ECDL, p.9).  

 

 Como podemos verificar neste discurso, a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Línguas, considera que na Escola Alfa, quem 

atribui e decide o que devem fazer os departamentos curriculares é o Conselho 

Pedagógico e, é através deste, que os departamentos curriculares se tornam 

funcionais na escola. 

 Em síntese, com a implementação dos Departamentos Curriculares na 

Escola Alfa, os professores começaram a poder manifestar-se em outros 

órgãos sobre os assuntos escolares, tendo como porta-voz, neste caso, a 

Coordenadora de Departamento Curricular. As coordenadoras actuam não só 

na coordenação dos grupos disciplinares (planificações, estratégias de ensino, 

acções de formação, resultados escolares, programação de actividades) como 

também são responsáveis por expressar no Conselho Pedagógico a sua 

opinião sobre os assuntos em debate e as dos seus colegas de departamento 

curricular. Por outro lado, são também o meio de transmissão aos professores 

do departamento das decisões escolares tomadas no Conselho Pedagógico. 

 

Dinâmicas de acção que se desenvolvem nos e entre departamentos 

curriculares 

 

 Nesta secção a análise dos resultados identificou as seguintes 

dimensões: natureza das dinâmicas de acção entre os quatro departamentos 

curriculares da escola; natureza das dinâmicas de acção que se estabelecem 

entre grupos disciplinares não pertencentes ao mesmo departamento 

curricular; influência do departamento curricular na vida escolar. 

 

Natureza das dinâmicas de acção entre os quatro departamentos  

curriculares da escola 

 

 Quando os departamentos curriculares foram formados na Escola Alfa, o 

Director Pedagógico solicitou de imediato às Coordenadoras de Departamento 

Curricular que, em conjunto, trabalhassem num projecto (Percursos de 
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Aprendizagem), a favor do desenvolvimento gradual da avaliação a aplicar na 

escola, como ainda à pouco referimos. Neste sentido, desde os seus princípios 

que os departamentos curriculares surgiram na escola com o objectivo de 

juntar o maior número de professores na partilha das questões escolares e na 

co-responsabilização do acto educativo. Desta forma, o Director Pedagógico 

agrupou várias disciplinas com competências e conteúdos similares, tentando 

que houvesse uma unidade nas matérias disciplinares e entre ciclos de ensino. 

Os professores foram convidados a trabalhar de uma forma colaborativa no 

sentido de uma melhor resposta escolar face aos problemas que a escola 

enfrenta, articulando melhor as suas matérias a leccionar e a realizar 

actividades em conjunto. 

 As quatro Coordenadoras de Departamento Curricular preparam, em 

conjunto, todo o trabalho necessário a ser desenvolvido no seio dos grupos 

disciplinares, como afirma a Coordenadora de Departamento Curricular das 

Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias: 

 

A colaboração existe porque as coordenadoras, normalmente, juntam-se e 
discutem tudo aqui nesta salinha onde estamos agora. Normalmente 
falamos muito entre nós e vemos os problemas e, muitas vezes, se 
alguma tem uma dificuldade, nós falamos entre nós e, quem tem mais 
experiência, ajuda as mais novatas, como se costuma dizer! E a finalidade 
é realmente, aferir e trabalharmos todos no mesmo sentido, ou seja, para 
a mesma corrente, para o mesmo fim (ECDCCENT, p. 9). 
 

 

 As quatro Coordenadoras de Departamento Curricular afirmam que 

existe uma enorme articulação entre elas e os Delegados de Grupo Disciplinar, 

que levam para os seus grupos disciplinares as directrizes do Director 

Pedagógico e do Conselho Pedagógico, como reitera a Coordenadora de 

Departamento Curricular das Línguas: 

 

As coordenadoras reúnem-se várias vezes com os Delegados de Grupo 
Disciplinar e discutimos muitos assuntos. Depois de debatidos, de 
analisados, os Delegados de Grupo Disciplinar levam para os professores 
dos seus grupos disciplinares os resultados obtidos na reunião com a 
Coordenadora de Departamento Curricular. Portanto, existe um trabalho 
de extrema colaboração entre a Coordenadora de Departamento 
Curricular e os Delegados de Grupo Disciplinar (ECDL, p.15). 
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 Esta colaboração entre os professores de cada departamento curricular 

é “total”, embora existam professores com “tendência a guardar para si e deixar 

que aqueles que normalmente falam” (ECDL, p. 8), expressem a sua opinião 

sobre os assuntos. O facto de o corpo pedagógico ser praticamente fixo, de 

existirem apenas poucos professores contratados, facilita a que essa 

colaboração entre os professores seja desta forma, como refere a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências Humanas e Sociais: 

 

Há colaboração total. E há colaboração porque, por muito estranho que 
pareça, nós estamos habituadas a trabalhar em colaboração, já temos 
todas muitos anos de casa e, portanto, não nos faz confusão nenhuma 
trabalhar em colaboração. A finalidade principal não é que haja uma 
unicidade mas que haja unidade no que se faz, o que se entenda, 
principalmente que os alunos entendam que o que cada departamento 
quer é igual para os meninos, é o melhor, que é a qualidade, que é a 
excelência e, portanto, muito embora cada departamento tenha, enfim, as 
especificidades dos seus caminhos, eu penso que os traços gerais e as 
normas subjacentes e a política educativa é igual para todos e que isso é 
exactamente por causa dos alunos. Porque o que pretende realmente que 
haja é uma consistência, uma formação, que os alunos tenham uma 
formação que, por muito complicado que seja hoje transmitir o carisma do 
fundador desta Instituição, porque é muito difícil, em conjunto a gente vai 
tentando que seja pelo menos vivida (ECDCHS, p. 11). 

 

 Como se depreende das afirmações da Coordenadora de Departamento 

Curricular das Ciências Humanas e Sociais, apesar das especificidades que 

são inerentes a cada departamento curricular, devido às disciplinas pelo qual 

são constituídos, os quatro departamentos curriculares da Escola Alfa, 

trabalham no mesmo sentido, no caminho da melhor qualidade educativa para 

os alunos e para os que lá coabitam, procurando instaurar na escola uma certa 

harmonia de sentido. Como salienta a mesma Coordenadora de Departamento 

Curricular, 

 

Mal é uma escola católica com um carisma destes, se não houvesse uma 
harmonia, pelo menos, de sentido, não é? E quem exerce esse papel? Eu 
penso que, não vamos poder aqui esconder nada, quem exerce esse 
papel, quem nos lembra permanentemente da harmonia de sentido que 
tem que existir, do trabalho de conjunto de forma a superar as dificuldades 
encontradas, o de promover um ensino com qualidade, é o Director da 
escola (ECDCHS, p. 16). 
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 É também visível neste discurso que o Director Pedagógico é uma figura 

da organização escolar que lembra constantemente os professores de que é 

necessário trabalhar em conjunto para a inovação e qualidade da Escola Alfa. 

Neste sentido, os professores de diferentes áreas disciplinares, pertencentes 

ao mesmo departamento curricular, planificam em conjunto, reflectem sobre 

estratégias de ensino a implementar na escola de forma a superar as 

dificuldades encontradas e organizam actividades em conjunto. Como refere a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Expressões, 

 

há trabalho interdisciplinar no Departamento Curricular de Expressões. 
Nós tivemos há bem pouco tempo a quinzena do departamento, que 
fazemos todos os anos. São quinze dias em que trabalhamos, os cinco 
Grupos Disciplinares que fazem parte do departamento trabalham. Juntos, 
programamos actividades, juntos, expomos, damos concertos, 
etc…Portanto, é uma, tenho muito orgulho nesta actividade que nós 
programamos (ECDE, p. 9).  
 
 
Esta ideia de interdisciplinaridade é também partilhada pela Coordenadora 

de Departamento Curricular das Ciências Exactas, da Natureza e das 

Tecnologias: 

 

realmente há um trabalho muito efectivo, ou seja, a nível do grupo Físico-    
-Química, Matemática e, pronto, Biologia e Geologia, também, já se 
começa a ver, também, esse trabalho e, Ciências da Natureza de 2.º Ciclo 
e Matemática, realmente, os testes já são feitos, a maior parte, já são 
feitos em grupo, as pessoas realmente partilham muito. Pronto, algumas 
das actividades que fazem e quando há actividades em grupo disciplinar, 
as pessoas participam e, realmente, interagem, uns mais do que outros, é 
normal (ECDCENT, p 6).  
 
 

 Em síntese, os quatro departamentos curriculares da Escola Alfa, apesar 

das diferenças que têm entre eles, trabalham todos no mesmo sentido, com as 

mesmas directrizes gerais. Os professores de cada departamento curricular, 

apesar das áreas disciplinares serem diferentes, trabalham em conjunto, na 

maior parte das vezes ao nível do grupo disciplinar, na partilha de problemas e 

na procura de melhores estratégias de ensino-aprendizagem, proporcionando 

aos alunos um espaço escolar de maior qualidade. 
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Dinâmicas de acção entre Grupos Disciplinares não pertencentes ao mesmo 

departamento curricular 

 

 Apesar dos grupos disciplinares estarem inseridos num departamento 

curricular, pelas suas semelhanças com outros grupos disciplinares, verifica-se 

na Escola Alfa, a existência de grupos disciplinares não pertencentes ao 

mesmo departamento curricular que partilham interesses e actividades. Muitas 

vezes, os professores de departamentos curriculares diferentes organizam 

actividades em conjunto, como refere a Coordenadora de Departamento 

Curricular das Expressões: 

 

Por exemplo na organização de teatros. Por exemplo, o grupo de 
Educação Musical ajuda os grupos de Língua Portuguesa, nos festivais de 
Inglês e Francês também há bastante ajuda entre estes dois grupos 
disciplinares e os grupos de Educação Musical e Educação Visual e 
Tecnológica, na preparação das músicas e na construção de cenários e 
outros materiais necessários. Portanto, há um sem número de actividades 
interdisciplinares entre grupos disciplinares deste departamento e outros 
grupos disciplinares de um outro departamento. E é neste sentido que a 
escola deve caminhar (ECDE, pp. 9-10).  

 

 Esta situação é corroborada pela Coordenadora de Departamento 

Curricular das Ciências Exactas, da Natureza e das Tecnologias: 

 

normalmente a Física e a Química tem, isto é um exemplo, tem conteúdos 
similares à Geografia que é do Departamento das Ciências Sociais e 
Humanas e então, nós, também nos costumamos juntar para aferir, no 
início do ano, antes de fazer as planificações, quais são os conteúdos que 
dá a Físico-Química, quais são os que dá a Geografia. Por isso, realmente 
é perfeitamente o que se passa. Nós, mesmo a nível de Departamentos 
diferentes, quando há conteúdos transversais e, no fundo há esta 
interdisciplinaridade entre estas disciplinas com outras de outros 
departamentos (ECDCENT, p. 9). 

 

 Também a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências 

Humanas e Sociais refere 

 

que ainda agora esteva muito visível quando os meninos todos, do 5.º ao 
12.º ano partilharam no dia, na semana de Educação Moral e Religiosa 
Católica, a expressão artística. Traduziram artisticamente o que lhes ia na 
alma e trocaram entre si desenhos, pegadas, marcadores de livros etc. 
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Isso foi um trabalho interdisciplinar que eu acho que surge muitas vezes 
ao longo, que tem surgido e que surge, e que irá continuar a surgir em 
função das ideias que cada professor tem, ou dos projectos que nos são 
propostos pela Pastoral, porque eu penso que não há grande dificuldade 
da parte dos professores em conversar e propor isto. Eu acho que já é 
rotina pedir aos Coordenadores de Departamento que ajudem a fazer 
essa interacção. Depois o grupo de informática construiu um blog para 
que todos os alunos, pais, professores pudessem dar a sua opinião e 
comentassem os trabalhos. Portanto, foi uma actividade muito engraçada 
e que teve a colaboração de vários professores, de vários grupos 
disciplinares não só do mesmo departamento (ECDCHS, pp.11-12).  

 

 Por sua vez, a Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas 

afirma que 

 

por exemplo, com o Departamento das Expressões, as exposições que 
são feitas em conjunto com a Educação Visual. Também há às vezes a 
participação dos grupos de música mais aqui, do 3.º Ciclo, com o Francês 
e o Inglês para actividades extra culturais, normalmente. Ainda não é 
perfeito, e nunca vai ser mas, cada vez há mais, há mais trabalho, 
sobretudo porque as Coordenadoras de Departamento Curricular tentam, 
entre elas, também, criar essa ligação. Acho que nós, todos, estamos a 
tentar trabalhar uns com os outros (ECDL, p. 10). 
 

 
 Neste sentido, verifica-se na Escola Alfa, a existência de uma 

comunidade de professores que apesar das especificidades inerentes às 

matérias que leccionam, se juntam, independentemente do departamento 

curricular a que pertencem, na programação de actividades, na procura de 

estratégias de melhoria do ensino, co-responsabilizando-se pelo Projecto 

Educativo de Escola. 

 

 

Influência do departamento curricular na vida escolar 

 A institucionalização dos departamentos curriculares na Escola Alfa, 

trouxe à escola a possibilidade de os professores colaborarem, como referimos 

na secção anterior. Enquanto grupos disciplinares, os professores trabalhavam 

no sentido de uma harmonia curricular. Inseridos em Departamentos 

Curriculares, os professores ganharam muito mais “força”, como reforça a 

Coordenadora de Departamento Curricular das Línguas: 
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um departamento tem muito mais força, é uma força muito mais viva do 
que um grupo disciplinar. Portanto, houve determinadas actividades que 
os Departamentos conseguiram, de certa forma, impor sobre a estrutura 
da escola, que um grupo disciplinar não conseguia. Vou dar um exemplo, 
vou dar vários exemplos: depois da formação dos Departamentos, nós 
conseguimos institucionalizar que, hoje faz parte do nosso funcionamento 
uma viagem quinzenal a Inglaterra com os alunos. Enquanto que grupo 
disciplinar só, nunca conseguíamos, a escola nunca nos deu a 
capacidade de o fazer. Como Departamento foi possível organizar. Há 
actividades inter grupo disciplinar, interdisciplinares que, também, não 
eram possíveis antes de haver uma pessoa que coordenasse os grupos 
todos. Portanto, nesse sentido, a escola modificou-se. Por um lado, para o 
exterior, temos muito mais visibilidade fora. O facto de nós funcionarmos 
em departamento também torna mais fácil a nossa presença na AP10, 
porque as outras escolas também funcionam assim. Portanto, nós 
estamos a funcionar como elas e quando se é igual aos outros é mais fácil 
sermos aceites (ECDL, pp.18-19).  
 

 
 Neste sentido, os departamentos curriculares têm contribuído, embora 

que de uma forma incipiente, para a “formação global” dos alunos, no sentido 

de lhes oferecer uma melhor educação. A Coordenadora de Departamento 

Curricular das Línguas salienta que o seu departamento  

 

tem contribuído positivamente para a formação global. É um 
departamento que tem oferecido à escola, nos últimos anos, a semana da 
poesia, a noite da poesia, o “Pop Festival”, ou seja, actividades culturais. 
Tem trazido teatro à escola, tem levado os alunos ao teatro, portanto, tem 
contribuído muito para uma formação mais global. Penso que esse é o 
peso maior que o departamento tem na escola. É evidente que estas 
actividades, a programação destas actividades tem que passar pela 
aprovação da Direcção Pedagógica ou do Director Pedagógico mas, 
normalmente, todas elas são aprovadas e têm o apoio financeiro da 
Direcção Pedagógica. Portanto, penso que como são actividades de 
enriquecimento cultural e sendo, portanto, uma mais valia para os alunos 
e, naturalmente para a escola, a Direcção Pedagógica tem estado do 
nosso lado na programação de todas elas (ECDL, p. 12). 

 

 A Coordenadora de Departamento Curricular das Expressões afirma que 

 

o Departamento de Expressões finalmente está a ter o seu lugar na 
escola porque se formos a ver bem, os Grupos Disciplinares que 
compõem o nosso departamento, é um conjunto de grupos que sempre foi 
marginalizado nos currículos escolares. Marginalizado nem sempre no 
mau sentido, obviamente. Também temos grupos que se marginalizam, 
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não é? De qualquer forma, existe sempre aquela tendência: Ah! As 
disciplinas práticas assim, têm uma maneira diferente. Portanto, sempre 
fomos considerados ”outsiders”. Eu penso que nós caminhamos no 
sentido, neste momento na escola, penso que nós temos um papel, temos 
desempenhado um papel fundamental, mostrar-mos que existimos e que 
fazemos tantas actividades e colaboramos com tantas actividades, desde 
o 2.º Ciclo ao ensino secundário que, não me parece que a escola 
consiga, nem esta nem nenhuma, sobreviver sem o Departamento de 
Expressões, ou sem as disciplinas que o compõem. (…) Portanto, eu 
penso que com as actividades que este departamento tem realizado nos 
últimos anos tem ganho voz e poder dentro desta escola. Os colegas dos 
outros departamentos, dos outros grupos disciplinares já nos vêem com 
outros olhos. Penso que a fase de marginalização a que fomos 
conectados durante anos terminou e deu lugar a uma região com poder 
de expressar opiniões e de apresentar excelentes resultados. Agora é 
claro que nem tudo está perfeito (ECDE, pp. 10-11). 

 

 Por sua vez, a Coordenadora de Departamento Curricular das Ciências 

Humanas e Sociais considera que o seu departamento 

 

tem uma vantagem engraçada, é que é um departamento do que há de 
bom, do que há de mais interessante e de mais apelativo para os miúdos 
e depois daquilo que é muito, muito aborrecido, que é a História do 12.º 
Ano, que é horrível. E a Moral que é a disciplina que mais tem sido 
valorizada desde que há departamento das Ciências Humanas e Sociais. 
E portanto, o departamento é um departamento conhecido exactamente 
por esta diversidade de abrangência. Tens coisas muito engraçadas como 
a Religião e Moral, onde os miúdos adoram fazer coisas e depois tem 
coisas muito aborrecidas como a História do 12.º ano que põe os meninos 
cheios de medo mas, depois tem a Economia que, no ano em que não 
tem exame… Eu acho que variedade das disciplinas é assim um bocado 
onde cabe tudo e, portanto, é um departamento que acaba por se ver a 
sua existência, muito embora não seja o departamento que mais 
actividades faz, eu isso dou também a mão à palmatória, provavelmente 
poderíamos fazer mais alguma coisa (ECDCHS, pp. 12-13). 
 
Acrescenta ainda que  
 
 
é um departamento importante, tem várias disciplinas importantes para os 
alunos ingressarem na faculdade e, portanto, tem o seu lugar de 
preocupação e de análise na Direcção Pedagógica e no Conselho 
Pedagógico (ECDCHS, p.13). 
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 Em síntese, os departamentos curriculares trouxeram para a Escola Alfa, 

um sentido democratizante do ensino, envolvendo os professores nas questões 

pedagógicas, na procura do melhor caminho a seguir face às vicissitudes e 

dificuldades encontradas na escola. As Coordenadoras de Departamento 

Curricular, por sua vez, surgem como o elo de ligação entre a vontade colegial 

dos professores e a vontade hierárquica da Direcção Pedagógica ou do 

Director Pedagógico, acentuando a sua posição, e a dos colegas do 

departamento, no Conselho Pedagógico, onde, por direito legislativo, podem 

expressar livremente a opinião sobre diversos assuntos escolares. Apesar das 

especificidades inerentes a cada área disciplinar, os professores partilham, 

envolvem-se no acto educativo, em conjunto, quebrando, por vezes, as 

barreiras pedagógicas dos departamentos curriculares, funcionando como um 

todo. 

 No entanto, não nos podemos esquecer que a forma como são 

organizadas e preparadas as reuniões e o trabalho pedido aos professores 

influencia o modo de funcionamento destas estruturas de gestão pedagógica 

intermédia. Uma vez que todo o trabalho é preparado em conjunto pelas 

Coordenadoras de Departamento Curricular em colaboração com o Director 

Pedagógico, o trabalho realizado e os assuntos discutidos em muito se 

assemelham nos quatro departamentos curriculares. De forma a sintetizar toda 

a informação recolhida, apresenta-se, em seguida, um Quadro com as 

semelhanças e as diferenças entre os quatro departamentos curriculares 

analisados.  
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Quadro 5.2 

Comparação entre os quatro Departamentos Curriculares 

 
 DCCHS DCL DCCENT DCE 

 

 

 

Reuniões 

- 2 a 3 vezes por 

ano, com todos os 

professores; 

- 3 vezes por 

período com os 

DGD. 

- 2 a 3 vezes por 

ano, com todos os 

professores; 

- 3 vezes por 

período com os 

DGD. 

- 2 a 3 vezes por 

ano, com todos os 

professores; 

- 3 vezes por 

período com os 

DGD. 

- 2 a 3 vezes por 

ano, com todos os 

professores; 

- 2 vezes por 

período com os 

DGD. 

 

Organização 

das Reuniões 

- Directrizes do DP; 

-Coordenadoras em 

conjunto. 

- Directrizes do DP; 

-Coordenadoras em 

conjunto. 

- Directrizes do DP; 

-Coordenadoras em 

conjunto. 

- Directrizes do DP; 

-Coordenadoras em 

conjunto. 

 

 

 

 

 

Assuntos 

- Organização de 

conteúdos 

programáticos: 

planificações, 

cumprimento das 

mesmas, 

estratégias de 

ensino, análise dos 

relatórios finais de 

período, análise 

das propostas de 

actividades. 

- Organização de 

conteúdos 

programáticos: 

planificações, 

cumprimento das 

mesmas, 

estratégias de 

ensino, análise dos 

relatórios finais de 

período, análise 

das propostas de 

actividades. 

- Organização de 

conteúdos 

programáticos: 

planificações, 

cumprimento das 

mesmas, 

estratégias de 

ensino, análise dos 

relatórios finais de 

período, análise 

das propostas de 

actividades. 

- Organização de 

conteúdos 

programáticos: 

planificações, 

cumprimento das 

mesmas, 

estratégias de 

ensino, análise dos 

relatórios finais de 

período, análise 

das propostas de 

actividades. 

Relacionamen

to profissional 

- Mais homogéneo; 

- Mais conflitos. 

- Mais homogéneo; 

- Mais conflitos. 

Mais homogéneo. Mais homogéneo. 

 

 

Articulação 

com  o CP 

- A CDC elabora 

um relatório das 

actividades/resultad

os de cada período 

escolar 

- Partilha na 

discussão dos 

assuntos. 

- A CDC elabora 

um relatório das 

actividades/resultad

os de cada período 

escolar 

- Partilha na 

discussão dos 

assuntos. 

- A CDC elabora 

um relatório das 

actividades/resultad

os de cada período 

escolar 

- Partilha na 

discussão dos 

assuntos. 

- A CDC elabora 

um relatório das 

actividades/resultad

os de cada período 

escolar 

- Partilha na 

discussão dos 

assuntos. 

 

 

Influência na 

vida escolar 

- Incorpora 

disciplinas 

importantes para o 

ingresso ao ensino 

superior. 

- Contribui para a 

formação global 

dos alunos. 

- Realiza 

actividades 

culturais. 

- Incorpora 

disciplinas 

importantes para o 

ingresso ao ensino 

superior. 

- Considera estar a 

ganhar posição na 

escola com as 

actividades 

interdisciplinares 

que programa. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSÕES, DISCUSSÃO E IMPLICAÇÃO DO ESTUDO 

 
 Este estudo teve como objectivo principal caracterizar as lógicas de 

acção que se manifestaram durante o processo de constituição dos 

departamentos curriculares numa escola do 2.º e 3º ciclos de ensino básico e 

ensino secundário, privada com paralelismo pedagógico, situada nos arredores 

de Lisboa. Tomando como pressuposto que eles constituem estruturas fulcrais 

de comunidades de prática importava conhecer a natureza das interacções que 

se geram no seu quotidiano, entre eles e em articulação com os outros órgãos 

de governação pedagógica, nomeadamente com o Conselho Pedagógico. 

Neste capítulo procede-se a uma análise interpretativa dos resultados em 

função das dimensões do problema, as quais se repartem pelos seguintes 

aspectos: 

1. processo de constituição dos departamentos curriculares; 

2. funcionamento  dos departamentos curriculares enquanto 

comunidades de prática; 

3. articulação entre os Departamentos Curriculares e o Conselho 

Pedagógico; 

4. dinâmicas de acção que se desenvolvem nos e entre departamentos 

curriculares. 

 Em seguida, apresentam-se os contributos, limitações do estudo e 

sugestões para futuras investigações neste domínio. 

 

Processo de Constituição dos Departamentos Curriculares e Lógicas 

Organizacionais Emergentes 

 

 O processo de constituição dos departamentos curriculares na Escola 

Alfa não ocorreu de imediato à Lei que os constituiu (Decreto-Lei n.º 115-A/98) 

apesar da escola ter contrato de associação com o Ministério da Educação e 

ter que se reger segundo as suas regras. No ano lectivo de 2002-2003, o 

Director Pedagógico que assumia esta função neste mesmo ano, agrupou os 

grupos disciplinares em departamentos curriculares e escolheu quatro 

coordenadoras para representar cada um deles. Desta forma, durante o 
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processo de constituição dos departamentos curriculares na escola 

evidenciaram-se lógicas de poder hierárquico. Num segundo momento, ano 

lectivo seguinte, o mesmo Director Pedagógico, após o período de experiência 

dos departamentos curriculares na escola, solicitou aos professores que 

escolhessem um representante de entre os professores do departamento, que 

os representasse no Conselho Pedagógico. Assim, passou-se de uma lógica 

de poder hierárquico para uma lógica de abertura e de expressão do 

pensamento. No entanto, apesar dos professores poderem escolher o seu 

coordenador de departamento curricular através do processo de eleição, a 

Direcção Pedagógica e o Director Pedagógico poderiam não concordar e não 

nomear a pessoa escolhida. Verifica-se, desta forma, uma lógica mínima de 

democraticidade organizacional, uma vez que se encontra limitada ao poder do 

Director Pedagógico e da Direcção Pedagógica. 

 Após a implementação dos departamentos curriculares os professores 

foram “convidados” a trabalhar mais em grupo, apesar das especificidades das 

suas áreas curriculares disciplinares, interagindo, partilhando e colaborando no 

Projecto Educativo de Escola, emergindo neste sentido uma lógica de 

colaboração no processo educativo. Apesar desta vontade colegial, por parte 

da Direcção Pedagógica, em envolver todos os docentes na partilha de 

interesses escolares, o trabalhar mais em grupo potenciou o aparecimento de 

alguns conflitos entre professores, por um lado, provenientes de 

relacionamentos e discussões antigas e, por outro lado, por ambições e 

desejos pessoais em alcançar determinados cargos de gestão pedagógica na 

escola.  

 O Director Pedagógico e as quatro Coordenadoras de Departamento 

Curricular consideraram que o trabalho de articulação entre o Conselho 

Pedagógico e os Departamentos Curriculares era benéfico para a escola, na 

medida em que estas duas estruturas escolares se complementam. O papel 

das Coordenadoras de Departamento Curricular é considerado fundamental, 

como elo de ligação entre as opiniões dos professores do seu departamento e 

as da Direcção Pedagógica. No entanto, é importante salientar que as opiniões 

dos professores dos vários grupos disciplinares, só são expressas e resumidas 

à Coordenadora de Departamento Curricular, pelo representante de cada grupo 

disciplinar, ou seja, pelo delegado de grupo, nas duas ou três reuniões que tem 
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por período escolar, em que estão presentes apenas os Delegados de Grupo 

Disciplinar e as Coordenadoras de Departamento Curricular. Em seguida, a 

Coordenadora de Departamento Curricular, expressa essas opiniões em 

Conselho Pedagógico ou mesmo, directamente, caso seja extremamente 

urgente, ao Director Pedagógico da escola. O processo inverso também se 

verifica na escola, ou seja, as informações provenientes do Conselho 

Pedagógico ou do Director Pedagógico, passam primeiro pelo diálogo entre as 

Coordenadoras de Departamento Curricular e os Delegados de Grupo 

Disciplinar, que logo em seguida, as transmitem aos professores dos seus 

grupos disciplinares. 

 

Lógicas de acção 

 As Coordenadoras de Departamento Curricular são também 

responsáveis por exercer alguma dinâmica de trabalho entre os grupos 

disciplinares pelo qual o departamento é constituído. Reúnem-se, apenas, duas 

ou três vezes por ano com todos os professores do departamento para tratar 

de assuntos mais gerais, como o tema da abertura do ano lectivo e o 

encerramento do mesmo. Na Escola Alfa, o Plano Anual de Actividades 

evidencia a lógica de resistência dos grupos disciplinares em dinamizarem 

actividades. Por outro lado, também se pode verificar uma lógica de inovação 

organizacional, na medida em que são também organizadas actividades 

envolvendo os professores de todos os grupos disciplinares do departamento. 

Neste mesmo sentido, também se identificam momentos de colaboração entre 

determinados grupos disciplinares não pertencentes ao mesmo departamento, 

na realização de actividades.  

 A análise dos dados à luz da literatura empírica e teórica evidenciou as 

seguintes lógicas de acção organizacional na Escola Alfa, que se caracterizam 

em seguida:  

 

Lógica de Poder Hierárquico  

 O Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, apesar de não ter nascido da 

vontade e mobilização dos actores escolares, mas sim de propostas de 

especialistas de educação seguidas de pareceres, de discussão pública e de 

negociações entre o poder político e os parceiros sociais, dá centralidade aos 
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princípios da autonomia e de descentralização. Considera que a comunidade 

educativa se potencia como “construtora” de uma cultura de responsabilidade 

partilhada. Neste sentido, se reconhecermos que a qualidade do ensino e a 

capacidade de corresponder às situações reais e de mobilizar os recursos locais 

passa pelo envolvimento das escolas e dos seus agentes na procura de 

caminhos que se adeqúem a esses contextos reais e que propiciem uma 

formação com sentido para todos os alunos, então temos de nos afastar da 

concepção curricular, uniforme e igualitária, construída pelo Ministério da 

Educação para todas as escolas, para nos aproximarmos de uma outra que 

incorpore a diversidade de situações e a flexibilização de percursos e meios de 

formação.    

 No que respeita às escolas de ensino particular e cooperativo, o 

processo autonómico tem-se revelado de uma forma diferente. Apesar destas 

escolas com paralelismo pedagógico se regerem pelas regras instituídas pelo 

Ministério da Educação, apresentam no seu interior uma estrutura hierárquica 

diferente da estrutura existente nas escolas públicas. A estrutura 

organizacional de cada escola privada é aquela que os seus estatutos definem, 

como acontece com a Escola Alfa. Na sua estrutura organizacional, segundo o 

regulamento interno, fazem parte a Entidade Titular, a Direcção Pedagógica, o 

Conselho Pastoral, a Administração, o Conselho Pedagógico, a Coordenação 

Pedagógica e a Coordenação Curricular com os respectivos Coordenadores e 

Conselhos, a assembleia de professores, alunos, associação de pais e a 

comunidade educativa. Neste sentido, Estêvão (1996), no seu estudo sobre  

Redescobrir a Escola Privada Portuguesa como Organização, salienta 

relativamente às estruturas, às rotinas e às práticas organizacionais, a 

tendência dominante de as escolas privadas apresentarem um nível bastante 

acentuado de conformidade normativa e de isomorfismo estrutural com as 

escolas públicas, embora em graus diferentes. Segundo o autor, apesar das 

organizações serem modeladas pelas ordens institucionais e, principalmente, 

pelas lógicas formais e informais de acção de grupos de interesses 

macropolíticos, elas também modelam, enquanto “actores institucionais”, os 

impactos das estruturas institucionais mais amplas. Os seus actores e grupos 

de actores não sofrem apenas de constrangimentos e imposições vindas 

dessas ordens ou estruturas mas, também influenciam, por processos vários, 
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nomeadamente de invenção, de interpretação e de negociação. A interpretação 

política da organização educativa privada faz depender as políticas 

organizacionais não apenas da estrutura mas, sobretudo, do jogo de diferentes 

sistemas de sentido, com toda a incerteza que resulta da negociação entre 

todos os actores da organização e das lutas entre vários interesses em redor 

de lógicas particulares de acção. 

 O processo de constituição dos departamentos curriculares, na Escola 

Alfa, consumou-se apenas no ano lectivo de 2002-2003, quatro anos depois do 

Decreto-Lei que os constituiu. Os departamentos curriculares surgiram na 

Escola Alfa, por um lado, pela constatação de uma inspecção escolar realizada 

no ano lectivo anterior da inexistência dos mesmos na escola e, por outro, 

devido ao aumento muito significativo do número de alunos e, por 

consequência de professores, o que dificultou em muito a conjugação curricular 

existente na escola. À semelhança de outras escolas, tanto com contrato de 

associação como Públicas, a Escola Alfa cumpriu as definições legais no que 

respeita às proporções de membros no Conselho Pedagógico, mantendo o 

mesmo número de representantes com as mesmas funções na Direcção 

Pedagógica, como havia já sido notado em outros estudos realizados em 

escolas públicas em relação ao antigo Conselho Directivo (Afonso & Viseu, 

2001). 

 Este ano lectivo também foi caracterizado por um momento de transição 

do Director Pedagógico da Escola Alfa que, logo no princípio do seu mandato, 

seleccionou as disciplinas com base nos seus conteúdos similares e nas suas 

competências, agrupando-as em quatro departamentos curriculares, cada um 

com um número de membros diferentes. Para representar cada departamento 

curricular no Conselho Pedagógico, o Director escolheu quatro professoras, 

que assumiram de imediato o cargo de Coordenadoras de Departamento 

Curricular. De acordo com os dados recolhidos nas entrevistas realizadas às 

Coordenadoras de Departamento Curricular, os critérios de selecção do 

Director Pedagógico para representar este cargo foram: competência 

profissional, tempo de serviço na escola e interesse pelos assuntos escolares. 

Podemos verificar, desta forma, a existência de lógicas de poder hierárquico, 

na medida em que os professores da escola não puderam expressar a sua 

opinião sobre as disciplinas que deveriam estar inseridas em cada 
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departamento curricular e sobre o colega que gostariam que representasse o 

departamento. Poder-se-á então afirmar, que a intervenção dos professores 

durante este processo foi totalmente nula. 

 Neste sentido, como os professores não tiveram qualquer tipo de 

contacto com a formação deste novo órgão de gestão intermédia, 

demonstraram, durante o primeiro ano lectivo da existência de departamentos 

curriculares na escola, dificuldades na relação com os outros órgãos de 

administração e gestão escolar, mostraram-se “um pouco perdidos” (ECDL, 

p.2), não sabendo a quem se deveriam dirigir para resolver os problemas da 

sua actividade profissional. 

 

Lógica de Abertura e de Expressão do Pensamento Versus Lógica Mínima de 

Democraticidade Organizacional 

 No ano lectivo seguinte à constituição dos departamentos curriculares na 

Escola Alfa, e após o momento de experimentação desta micro-estrutura na 

orgânica da escola, o Director Pedagógico solicitou aos professores de cada 

departamento curricular que expressassem, através de um processo de 

votação, a sua sugestão para um representante do departamento curricular 

com assento no Conselho Pedagógico, verificando-se, a partir deste momento, 

uma maior intervenção dos professores nas decisões escolares. Para isso, a 

Entidade Titular em conjunto com a Direcção Pedagógica da escola, 

estabeleceu em primeiro lugar, o perfil necessário para ser Coordenador de 

Departamento Curricular. Assim, era necessário estar a dar aulas na Escola 

Alfa há, pelo menos, seis anos lectivos; ser um professor e educador exemplar; 

e pertencer ao Departamento Curricular. 

 Mediante estas condições impostas pela Direcção Pedagógica aos 

professores na escolha do Coordenador de Departamento Curricular, os 

professores puderam escolher, de uma forma democrática, o colega que 

gostariam que os representasse como Coordenador de Departamento 

Curricular no Conselho Pedagógico. Desta forma, verificou-se na escola, a 

partir deste momento, a transição de uma lógica de poder hierárquico para uma 

lógica de abertura e de expressão do pensamento, embora de uma forma 

ténue, uma vez que se trata apenas de um processo de auscultação e não de 

nomeação.  
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 Após este momento de auscultação aos professores sobre a sua 

vontade e opinião colegial, cabe ao Director Pedagógico e à Direcção 

Pedagógica, aceitar, ou não, e nomear a pessoa em causa. Verifica-se, desta 

forma, uma lógica mínima de democraticidade organizacional, na medida em 

que a vontade colegial dos professores pode ser renegada pelo Director 

Pedagógico ou pela Direcção Pedagógica, apesar do professor seleccionado 

com o maior número de votos apresentar as características exigidas pela 

escola e sua Entidade Titular, para ser Coordenador de Departamento 

Curricular. 

 

Lógica de Colaboração no Processo Educativo 

 Quando se analisam as culturas profissionais dos professores deve-se 

ter em conta a diversidade da população docente, no que diz respeito à idade, 

sexo, experiência lectiva em número de anos e graus de ensino, background 

social, capacidades e motivações para a sua prática profissional. Para esta 

diversidade de culturas profissionais de professores contribuem ainda as 

diferenças existentes entre as escolas em que cada um trabalha, assim como 

as dos alunos que ensinam. Para além disso, o tempo e o esforço dedicado por 

cada professor ou por cada grupo à tomada de decisões nas diversas áreas de 

intervenção da escola é muito desigual, sendo, desta forma, a sua participação 

fluida, contribuindo assim para que a escola funcione como uma organização 

debilmente articulada (Weick, 1976). Torna-se, desta forma, insustentável a 

suposição de uma cultura uniforme no ensino e a afirmação de uma única 

cultura profissional docente. Assim, as culturas profissionais dos professores, 

de um modo geral, criam um contexto que influencia o desenvolvimento de 

estratégias de ensino e, também têm um papel importante no que diz respeito 

ao sustentar das escolhas já realizadas e a conferir uma identidade ao 

professor e ao seu trabalho. Neste sentido, Dubar (1997) refere que as 

identidades resultam de uma articulação entre a individualidade de cada um e a 

relação com os outros, estabelecendo-se uma relação entre ambas, dando 

origem à construção das identidades sociais (p.105).  Em relação às práticas 

dos professores, estas geram novas concepções na sua vida profissional, uma 

vez que são o resultado de anos de experiência do professor no contexto de 

sala de aula. Segundo Sanches (1993), a autonomia que os professores têm 
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para gerir o programa, permite-lhes também “reconceptualizá-lo em termos 

pessoais” (p.156).     

 Na Escola Alfa, apesar da existência de uma estrutura directiva forte, 

também se pode verificar a existência de professores que dedicam mais tempo 

da sua vida na organização e discussão do processo educativo, do que outros. 

Através dos dados recolhidos nas entrevistas às Coordenadoras de 

Departamento Curricular, podemos constatar que existem determinados grupos 

disciplinares que funcionam debilmente articulados, isto é, que são constituídos 

por alguns membros que se limitam a cumprir o seu horário lectivo e não 

participam na organização, por exemplo, de actividades de grupo disciplinar ou 

de departamento curricular, como salientaremos nas conclusões do estudo.  

 Assim, perante este quadro multicultural da actividade profissional 

docente, e tendo presente que os departamentos curriculares são compostos 

por uma grande diversidade de professores, com características e formações 

diferentes, estudaram-se as dinâmicas de acção que emergiram com a 

constituição dos departamentos curriculares. Na Escola Alfa, com a 

implementação desta estrutura de gestão intermédia, pretendia-se que os 

professores trabalhassem mais em departamento, partilhando dilemas 

educacionais, estratégias de ensino e aprendizagem, planificações de aulas, 

elaboração de testes, planificações de tarefas, discussão e análise de 

documentos provenientes do Ministério da Educação ou do Conselho 

Pedagógico, análise da avaliação de cada um dos períodos lectivos, análise 

dos testes intermédios, discussão das actividades a propor para o Plano Anual 

de Actividades e gestão de recursos materiais do departamento. Apesar das 

especificidades das suas disciplinas, cada professor ganhou o direito e o dever 

de participar de uma forma colectiva na construção do Projecto Educativo de 

Escola. Neste sentido verificou-se logo após a constituição dos departamentos 

curriculares na Escola Alfa, uma lógica de colaboração entre os professores e 

os demais agentes educativos, que até ao momento era escassa.  

 Apesar desta vontade legislativa e da Direcção Pedagógica da escola, 

em envolver todos os professores no processo e projecto educativo, fazendo 

com que partilhem ideias e materiais, e discutam sobre os problemas com que 

se deparam na sua vida profissional, não é possível ainda na Escola Alfa 

afirmar que os professores, em departamento curricular, não funcionam no 
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sentido de uma comunidade de prática, tal como Wenger (2002) teorizou. 

Embora nos pareça que estão a caminhar nesse sentido, uma vez que através 

dos dados recolhidos, se notou que a grande maioria dos professores interage, 

discute e aprende em conjunto, embora, apenas nas reuniões do seu grupo 

disciplinar. Esta forma muito embrionária do aparecimento de comunidades de 

prática nos departamentos curriculares da Escola Alfa, pode ser apresentada 

numa análise comparativa entre as características teóricas das comunidades 

de prática e aquelas que foram identificadas nos departamentos curriculares da 

Escola Alfa (Quadro 6.1). 

 

Quadro 6.1 

Comparação entre Comunidades de Prática e os Departamentos Curriculares 

da Escola Alfa 

 

 DCCHS DCL DCCENT DCE 

Diversidade de 
envolvimentos 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Fazer Conjunto - X - X 
Relacionamentos 

Profissionais 
positivos 

 
- 

 
- 

 
X 

 
X 

 
 
 
 

Empenhamento 
Mútuo 

 
  

Sustentação da 
Comunidade 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Empreendimento 
negociado 

X X X X 

Responsabilidade 
mútua 

- - - - 

Interpretações 
 

X X X X 

 
 
 

Empreendimento 
Conjunto 

 
 
 

Respostas Locais 
 

- - - - 

Histórias - - - - 
Artefactos - - - - 

Estilos - - - - 
Ferramentas X X X X 

Acções X X X X 
Acontecimentos X X X X 

 
 
 

Reportório 
partilhado 

Conceitos X X X X 
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 Através do Quadro 6.1, verifica-se que é desigual a caracterização dos 

departamentos curriculares da Escola Alfa, em termos de comunidades de 

prática. No entanto, a grande maioria dos professores referiu os assuntos 

escolares de uma forma regular, comunicam por mail e ao telefone fora da 

escola, envolvendo-se de uma forma intensa no Projecto Educativo de Escola. 

Nos estudos desenvolvidos por Little, Horn e Balett (2002), sobre este tipo de 

participação dos professores, concluiu-se que, quanto maior for a 

compatibilidade e a congruência das concepções individuais de trabalho dos 

professores, maior era o envolvimento nas comunidades de prática. As 

relações complexas entre a identidade, a comunidade e o empenho do 

professor tornavam-se substancialmente importantes para a qualidade do 

ensino e a aprendizagem dos alunos. Resultados diferentes foram verificados 

nos estudos de Siskin (1994) e de Lima (1997), na medida em que os 

professores tendiam a conviver com os colegas apenas na escola, 

conversando algumas vezes sobre assuntos correntes do dia a dia uns com os 

outros e não se envolvendo nas actividades extracurriculares.  

 Importa salientar que o trabalhar mais em conjunto e em colaboração 

trouxe para a Escola Alfa certos conflitos relacionais que, até ao aparecimento 

dos departamentos curriculares, se apresentavam de uma forma ténue. Como 

consequência, estes conflitos existentes entre alguns professores, devido 

essencialmente a factos antigos de convivência, talvez tenham colocado, 

impedimentos na inovação das ideias, provocando discussões de carácter 

pessoal que obrigam à intervenção das Coordenadoras de Departamento 

Curricular ou, do próprio Director Pedagógico. As ambições pessoais de alguns 

professores também se manifestam, por desejarem ocupar cargos de chefia na 

escola, originando entraves na resolução dos problemas em discussão. 

  Em síntese, por um lado, os departamentos curriculares vieram 

potenciar um maior envolvimento por todos os professores na partilha de 

decisões escolares e, por outro, evocar problemas antigos, dando lugar a 

situações constrangedoras e difíceis de resolução, dificultando a realização de 

um trabalho mais dinâmico e colaborativo na Escola Alfa. Ao mesmo tempo, 

esta estrutura de gestão intermédia escolar potenciou estratégias micropolíticas 

entre alguns professores com ambições por cargos de gestão escolar, na 

medida em que também encontrámos nos dados recolhidos, a existência de 
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determinados grupos disciplinares que se juntam para ter mais poder, por 

exemplo, na realização de mega-actividades.  

 

Articulação entre o Departamento Curricular e o Conselho Pedagógico 

 Na opinião das Coordenadoras de Departamento Curricular o Conselho 

Pedagógico ganhou muito com a presença delas, na medida em que elas são o 

elo de ligação entre os professores e o Conselho Pedagógico. Segundo a 

teorização de Mintzberg (1995), os departamentos curriculares podem ser 

vistos como organizações profissionais e estruturas pedagógicas intermédias 

pois se situam numa linha hierárquica entre o centro operacional e a 

tecnoestrutura, isto é, entre práticas autónomas e colegiais dos professores e a 

vontade hierárquica dos membros de Direcção da Escola Alfa. Neste sentido, 

as coordenadoras actuam não só na coordenação dos grupos disciplinares 

(planificações, estratégias de ensino, acções de formação, resultados 

escolares, programação de actividades) como também são responsáveis por 

expressar no Conselho Pedagógico a sua opinião sobre os assuntos em 

debate e as dos professores do departamento curricular a que presidem. 

Participam na elaboração do Projecto Educativo, do Projecto Curricular de 

Escola e do Regulamento Interno. Compete-lhes, também, apresentar ao 

Conselho Pedagógico um relatório trimestral com as actividades e os 

resultados obtidos em cada área curricular disciplinar. Ao Conselho 

Pedagógico compete analisar os dados fornecidos por cada Coordenadora de 

Departamento Curricular e encontrar estratégias de actuação para superar 

determinados resultados negativos, ou, ajudar a concretizar actividades de 

âmbito alargado. 

 O Director Pedagógico da Escola Alfa, considerou que as 

Coordenadoras de Departamento Curricular vieram, por um lado, ajudá-lo a 

orientar os grupos disciplinares e os currículos e, por outro lado, beneficiaram o 

Conselho Pedagógico com as suas opiniões e as dos colegas do seu 

departamento, passando a ser também responsáveis pelas “ atribuições do 

Conselho Pedagógico, das decisões que eles tomam” (EDP, p.7).  

 O plano anual de actividades nesta escola caracteriza-se pelas 

actividades desenvolvidas pelos grupos disciplinares mas, também, por 

actividades programadas no âmbito dos departamentos curriculares, como por 
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exemplo, a quinzena das expressões, em que os diversos professores dos 

grupos disciplinares deste departamento curricular, se juntam, planificando e 

programando uma actividade com a duração de quinze dias, realizada dentro e 

fora da escola. Nesta actividade são realizados concertos pelos alunos e 

professores da disciplina de Educação Musical, são feitos trabalhos ao nível da 

Educação Visual e Tecnológica, da Educação Visual e da Educação 

Tecnológica no âmbito do tema do ano lectivo e, ao nível de Educação Física, 

são apresentadas algumas actividades desportivas e modalidades existentes 

na escola. Algumas visitas de estudo têm vindo a ser realizadas como 

resultado e expressão de práticas de interdisciplinaridade. 

 

Lógica de Resistência Versus Lógica de Inovação Organizacional 

 Na Escola Alfa, apesar da existência dos departamentos curriculares 

como estruturas fulcrais à colaboração e empenho conjunto por parte dos 

professores de diversos grupos disciplinares, identificou-se, também, uma 

lógica de resistência à mudança estrutural imposta pelo Decreto-Lei n.º 115-

A/98. Mantém-se nesta escola a organização do trabalho ao nível dos grupos 

disciplinares, persistindo a par da dos departamentos curriculares, e com maior 

intensidade. Neste sentido, manteve-se a organização de trabalho e de 

funcionamento que tinham anteriormente quando se reuniam enquanto grupos 

disciplinares. Também o delegado de grupo permaneceu, tal como se verificou 

nos estudos de Filipe (1998) e de Albuquerque (1998). As reuniões de 

departamento curricular passaram a realizar-se entre os Delegados de Grupo 

Disciplinar e a Coordenadora de Departamento Curricular. Por sua vez, o 

Delegado de Grupo Disciplinar reúne-se com os professores do seu grupo e 

discute os temas que tem que apresentar em seguida à Coordenadora de 

Departamento Curricular, que por sua vez apresentará ao Conselho 

Pedagógico. De acordo com os dados recolhidos nas entrevistas, esta 

estratégia deve-se ao facto de, em departamento curricular, com um elevado 

número de elementos presente, apenas alguns professores manifestam a sua 

opinião, enquanto que outros guardam as opiniões para si, considerando as 

Coordenadoras de Departamento Curricular, um método bastante positivo. 

 Paralelamente a esta lógica de resistência existente na Escola Alfa, 

também podemos verificar o aparecimento de uma lógica de inovação 
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organizacional, na medida em que os professores a funcionarem em 

departamento curricular, tornam-se potencialmente mais fortes nas opiniões 

que têm e nas actividades que programam junto do Director Pedagógico e da 

Direcção Pedagógica. Esta situação é relatada pela Coordenadora de 

Departamento Curricular das Línguas que refere que inseridos em 

Departamentos Curriculares, os professores ganharam muito mais “força” do 

que aquela que tinham enquanto pertencentes apenas a um grupo disciplinar 

(ECDL, pp. 18-19). Também o estudo realizado por Johnson (1990), neste 

sentido, revela que os departamentos curriculares tinham forte influência sobre 

as práticas pedagógicas, selecção, supervisão e avaliação dos docentes, no 

projecto curricular e nas escolhas de manuais. Assim, a Escola Alfa pode ser 

entendida como “uma arena onde a política domina; os detentores de influência 

rivalizam entre si e perseguem fins pessoais” (Mintzberg, 1986, p.545). 

Constatámos através das entrevistas realizadas às Coordenadoras de 

Departamento Curricular a existência de professores e de grupos de 

professores que se juntam e exercem uma certa influência junto do Director 

Pedagógico e da Direcção Pedagógica da Escola Alfa.   

 Resultados semelhantes se verificam em estudos realizados por Ball e 

Lacey (1980), em que os investigadores mostraram que as boas relações e o 

consenso entre os docentes na implementação das práticas permitiam obter 

recursos e influência junto do director. Para além disso, na Escola Alfa, ainda 

se verifica, que alguns grupos disciplinares não pertencentes ao mesmo 

departamento curricular, participam e programam actividades em conjunto, 

funcionando num todo. 

 

Os Departamentos Curriculares como Sistemas “ Debilmente Articulados” 

 Identificaram-se em relação aos grupos disciplinares e departamentos 

curriculares estudados, lógicas de ligação em contraste com lógicas de 

fragmentação curricular. A colaboração entre os professores ao nível de 

departamento curricular parece caracterizar-se pela partilha de testes e 

materiais oriundos dos grupos disciplinares, chegando a prevalecer, na escola, 

actividades programadas ao nível dos grupos disciplinares. As Coordenadoras 

de Departamento Curricular consideram que os professores e a própria escola, 
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ainda estão a caminhar no sentido de uma maior partilha e de interacção 

profissional.  

 No que diz respeito à observação de aulas entre os professores do 

mesmo departamento, não se verifica nesta escola, apenas as Coordenadoras 

de Departamento Curricular assistem a aulas dos colegas do departamento 

com menos de dois anos de ensino na escola, emitindo um parecer ao Director 

Pedagógico. A troca de ideias acerca dos problemas de ensino e a análise dos 

problemas especiais de alguns alunos também são outros assuntos que 

ocorrem nas interacções dos professores do departamento, embora ainda de 

uma forma ligeira. Também as planificações ao serem feitas apenas pelos 

professores que leccionam um determinado nível de escolaridade, uma vez 

que são uma identidade mais sólida e forte do que os departamentos 

curriculares, potenciam o fenómeno de balcanização curricular (Hargreaves, 

1998). Esta fragmentação (Weick, 1976) nas organizações escolares, fazendo 

a divisão em grupos e subgrupos de trabalho, caracteriza as escolas, segundo 

este autor, como ténues e imprevisíveis. 

 O trabalho partilhado e colegial entre os professores do grupo disciplinar 

é superior, em termos quantitativos, no que diz respeito às programações, 

critérios de avaliação e gestão de recursos materiais, àquele que é realizado, 

em conjunto, entre todos os professores do departamento, uma vez que os 

professores todos só se reúnem duas a três vezes por ano lectivo, havendo de 

uma forma mais permanente reuniões entre as Coordenadoras de 

Departamento Curricular e os Delegados de Grupo Disciplinar. Desta forma, 

verifica-se, na Escola Alfa, que os professores continuam a trabalhar de uma 

forma mais intensa com os colegas do mesmo grupo disciplinar. No entanto, 

por outro lado, existem já na escola alguns grupos disciplinares que dinamizam 

e programam actividades em conjunto, como ainda há pouco salientámos.  
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Conclusão 

  

 O problema que presidiu a este estudo foi conhecer as lógicas de acção 

que se manifestaram durante o processo de constituição dos departamentos 

curriculares, considerando-os como comunidades de prática e, as que se 

geram no seu quotidiano entre eles e em articulação com os outros órgãos de 

administração e gestão pedagógica, nomeadamente com o Conselho 

Pedagógico. O processo foi iniciado e concebido pelo Director Pedagógico no 

ano lectivo 2002-2003, quatro anos depois de ser preconizado na lei.  

 Podemos concluir deste estudo que os departamentos curriculares 

vieram potenciar uma lógica de colaboração no processo educativo, 

envolvendo um maior número de professores no processo de tomada de 

decisão, na partilha de interesses educacionais e na procura de estratégias de 

implementação do Projecto Educativo de Escola. No entanto, se os quatro 

departamentos curriculares não funcionam como comunidades de prática 

plenas da Escola Alfa, são os professores do grupo disciplinar que continuam a 

trabalhar em confronto e partilha em grupo disciplinar, obedecendo ainda a 

uma lógica de continuidade e de comunidade, tendo por base a identidade 

profissional no trabalho com os colegas de grupo, na partilha de testes e 

materiais dos grupos disciplinares. Continuam a programar algumas 

actividades ainda no seio dos grupos disciplinares, e não em departamento 

curricular. Neste sentido, os departamentos curriculares emergem como 

sistemas debilmente articulados. As Coordenadoras de Departamento 

Curricular, limitam-se a apresentar, em Conselho Pedagógico, os relatórios das 

actividades e dos resultados obtidos pelos alunos em cada período escolar e, a 

orientar o trabalho dos grupos disciplinares, de acordo com o que é 

estabelecido pela Direcção Pedagógico ou pelo Conselho Pedagógico. A 

grande maioria das reuniões de Departamento Curricular, em cada ano lectivo, 

processam-se apenas com a presença das Coordenadoras de Departamento 

Curricular com os Delegados de Grupo Disciplinar. 

  Por outro lado, surge na escola uma lógica de inovação organizacional, 

na medida em que há departamentos curriculares dinâmicos que se unem, 

ganhando mais poder junto do Director Pedagógico e da Direcção Pedagógica 

do que se funcionassem isoladamente, e programam mega-actividades, como 
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é o caso do Departamento Curricular das Expressões (Quinzena das 

Expressões) ou do Departamento Curricular das Línguas (Curso de Inglês em 

Inglaterra). Existem também grupos disciplinares não pertencentes ao mesmo 

Departamento Curricular que também planificam e organizam actividades em 

conjunto. Em suma, a análise dos resultados revelou, por um lado, 

manifestações de lógicas de colaboração no seio dos departamentos 

curriculares e, por outro, revelações micropolíticas e também características 

das organizações democráticas, nomeadamente ao nível do papel 

desempenhado pelo coordenador de departamento curricular. 

 

Contributos, Limitações do Estudo e Recomendações para  
Futuras Investigações 

 

 Este estudo ocorreu com uma Direcção Pedagógica diferente daquela 

que constituiu os departamentos curriculares na Escola Alfa. Desta forma, uma 

das principais limitações foi o facto de não se ter realizado uma entrevista ao 

Director Pedagógico que fomentou os departamentos curriculares na escola de 

modo a estabelecer o paralelo com os dados recolhidos em documentos 

escritos. Com efeito, dado que a investigação procurava caracterizar as lógicas 

e dinâmicas de acção organizacional subjacentes à implementação e ao actual 

funcionamento dos departamentos curriculares, houve vantagens em recolher 

os dados neste momento particular, na medida em que já passaram seis anos 

da existência destas estruturas de gestão pedagógica intermédia na Escola 

Alfa. Neste sentido, foi possível caracterizar a multiplicidade de lógicas 

divergentes, principalmente baseadas em interesses pessoais ou de pequenos 

grupos e, convergentes, com uma única finalidade, a qualidade escolar, que 

submergem no funcionamento dos departamentos curriculares. 

 Os resultados obtidos neste estudo permitem acrescentar um contributo 

ao conhecimento das lógicas e dinâmicas de acção micropolítica que ocorrem 

no seio dos departamentos curriculares e em articulação com outros órgãos de 

administração e gestão escolar. Por outro lado, o presente estudo oferece 

também algum contributo para a compreensão das mudanças organizacionais 

da escola. Na Escola Alfa os departamentos curriculares revelaram-se como 

comunidades de colaboração embora, em contraste, também se tenham 
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revelado como arenas micropolíticas, onde as influências de alguns 

professores se impunham na vida organizacional desta escola. Neste sentido, o 

estudo contribui para conhecer e compreender melhor as lógicas de mudança e 

de poder. 

 Apesar de se ter entrevistado todas as Coordenadoras de Departamento 

Curricular, não se realizou um inquérito aos professores que, certamente, nos 

poderia facultar perspectivas mais alargadas sobre o funcionamento dos 

departamentos curriculares e sobre o desempenho da sua coordenadora. 

Todavia, os resultados deste estudo permitem ampliar o campo de investigação 

neste domínio, sugerindo também novas questões que podem conduzir a 

outros projectos de investigação. Neste sentido, seria interessante investigar 

aprofundadamente as diferenças em termos de estruturas organizacionais 

entre escolas públicas e escolas particulares e cooperativas à luz do novo 

Regime Jurídico de autonomia, administração e gestão das escolas, Decreto-

Lei n.º 75/2008. É certo que cada escola privada pode escolher a sua estrutura 

organizacional, de acordo com os seus estatutos mas, até que certo ponto, as 

escolas que têm contrato de associação com o Ministério da Educação estão 

limitadas neste âmbito. Um outro domínio a aprofundar diz respeito à 

participação dos Coordenadores de Departamento Curricular no processo de 

avaliação dos professores, de acordo com o novo Decreto-Lei n.º 75/2008 de 

22 de Abril, na medida em que se lhes atribui essa responsabilização e 

competência.  
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Anexo A – Carta dirigida ao Director Pedagógico 
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Hugo Ribeiro       

Contacto _________      Exmo. Sr. Director Pedagógico 

 

  

 Hugo Filipe Pereira Ribeiro, na qualidade de estudante da Faculdade de 

Ciências da Universidade de Lisboa, a frequentar o curso de Mestrado em 

Educação, de Administração e Organização Escolar, vem mui 

respeitosamente, solicitar a esta escola, entrevistas a V. Ex.ª, às 

Coordenadoras de Departamento Curricular, e a consulta de actas de 

Departamento Curricular e Conselho Pedagógico realizadas entre 2002-2008, 

inseridas num trabalho de investigação a desenvolver no âmbito da elaboração 

da dissertação «Departamentos Curriculares como Comunidades de Prática: 

Lógicas de Acção Organizacional, um Estudo de Caso numa Escola Privada», 

a qual será orientada pela Doutora Maria de Fátima Chorão Sanches, como se 

pode comprovar. 

 

Com a mais elevada consideração 

 

Localidade, 1 de Outubro de 2007 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

                    (Assinatura legível) 
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Anexo B – Declaração de compromisso 
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DECLARAÇÃO 

 

 Hugo Filipe Pereira Ribeiro, declara comprometer-se a informar 

previamente todos os entrevistados, participantes no estudo, acerca dos 

objectivos do mesmo, bem como a garantir a respectiva protecção da 

identidade, substituindo os respectivos nomes próprios referentes a pessoas 

ou lugares, por códigos correspondentes ao cargo desempenhado. Mais 

declara que do trabalho final será entregue uma cópia ao Director Pedagógico.  

 

 

 

Localidade, 1 de Outubro de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _________________________ 

                (Assinatura legível) 
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Anexo C – Autorização do entrevistado, para gravar a entrevista 
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AUTORIZAÇÃO 

 

 ________ Nome do entrevistado)_________, na qualidade de ___ 

(cargo ou função desempenhada) ___________, autorizo que a entrevista 

realizada por Hugo Filipe Pereira Ribeiro, inserida num trabalho de 

investigação a desenvolver no âmbito da elaboração da tese de dissertação « 

Departamentos Curriculares como Comunidades de Prática: Lógicas de Acção 

Organizacional, um Estudo de Caso numa Escola Privada», seja gravada em 

suporte áudio.  

 

 

 

 

Localidade, ___ de __________de 200_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       _________________________ 

                (Assinatura legível) 
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Anexo D – Guião da Entrevista ao Director Pedagógico 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  

 

 

Destinatário: Director Pedagógico 

 

Objectivos: Conhecer o processo de constituição dos departamentos 

curriculares; conhecer o relacionamento entre o coordenador de departamento 

e o Conselho Pedagógico; conhecer as mudanças organizacionais ocorridas 

após a constituição dos departamentos curriculares; Conhecer a autonomia e a 

influência dos departamentos curriculares nas tomadas de decisão. 

 

Aplicação: _____________________ 

 

0. Legitimação da entrevista 

 Informar o entrevistado sobre a investigação que se pretende levar a 

cabo e quais os objectivos da entrevista. 

 Assegurar a confidencialidade de todas as informações prestadas pelo 

entrevistado. 

 Comprometimento do entrevistador em facultar os resultados e 

conclusões do trabalho de investigação após a conclusão do mesmo. 

 

1. Dados Pessoais e Profissionais 

 

 - Idade 

 - Formação Académica 

 - Posição profissional 

 - Tempo de serviço 

 - Tempo de serviço na escola 

 - Cargos desempenhados anteriormente 
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2. Questões a colocar ao entrevistado 
 

A) Escolas Estatais/ Escolas Privadas 
 

1.  

a) Tendo em conta a sua experiência como director desta escola, o que pensa    

desta função/cargo? 

b) Parece-lhe diferente a liderança que é exercida nas escolas públicas da que 

diz respeito às escolas privadas? Em que sentido (É semelhante ou 

diferentes?)? 

c) Que tipo de problemas se lhe colocaram ao longo do exercício deste cargo 

nesta escola? Como os resolveu? Parecem-lhe semelhantes estes problemas 

aos da escola pública? Em que sentido? 

 

B) Funcionamento da Instituição Escolar 
 

1. Sendo esta uma escola com contrato de associação celebrado com o 

Ministério da Educação e em regime de paralelismo pedagógico, considera que 

o seu funcionamento se assemelha a uma escola estatal? Porquê? Que 

diferenças há não apenas no ponto de vista legal mas na organização e prática 

da escola? 

 

2 Fala-se muito sobre autonomia da escola. O que pensa sobre esta questão?  

 

Tópicos para aprofundamento: 

Até que ponto esta escola é autónoma? Quem tem poder de decisão dentro 

desta escola? Será diferente das escolas públicas? 

 
C) Processo de constituição dos departamentos curriculares 

 

1.  

a) Porque surgiram os Departamentos Curriculares nesta escola?  

b) O que pensa dos processos que levaram à constituição dos departamentos   

curriculares? 
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c) Quais as expectativas do Conselho Pedagógico face a este órgão de gestão 

intermédia? 

 

Tópicos para aprofundamento: 

Qual o contributo do Conselho Pedagógico e do Director escolar da altura 

nesse processo?  

Como estão a funcionar os departamentos curriculares nesta escola? 

Quais as vantagens/desvantagens da constituição dos departamentos 

curriculares? Descreva situações que considera que são ilustrativas das 

dificuldades sentidas aquando a constituição dos departamentos?  

 

 

2. Como decorreu a eleição/ nomeação para o cargo de coordenador de 

departamento? 

 

Tópicos para aprofundamento: 

Que factores influenciam a eleição do Coordenador de Departamento? 

Qual a sua opinião sobre o processo?  

 

D) Natureza das interacções 

 

1. 

a) Como se processa a articulação entre os coordenadores de departamento 

curricular e o Conselho Pedagógico?  

b) Como se processam as relações profissionais entre um coordenador de 

departamento e o Director Pedagógico? São relevantes? Em que sentido? 

c) Que avaliação faz do funcionamento destes órgãos? 

 

E) Autonomia dos Departamentos Curriculares nas tomadas de decisão 
 

1. Como considera o trabalho realizado dentro de cada departamento 

curricular? 

2. Como se processa a implementação de um novo projecto proposto por um 

departamento curricular? 
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F) Percepção da mudança organizacional com a aplicação do Decreto-Lei 
115A/98 
 

1. O que pensa da situação da escola após a institucionalização do referido 

Decreto-Lei? 

 

Tópicos para aprofundamento: 

Em que aspectos houve mudanças em termos de autonomia? Que aspectos 

positivos e negativos ocorreram no funcionamento da escola ao longo destes 

cinco anos de existência de departamentos curriculares? 
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Anexo E – Guião da Entrevista às Coordenadoras de Departamento 

Curricular 
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GUIÃO DA ENTREVISTA  

 

 

Destinatários: Coordenadores de departamento curricular 

 

Objectivos: Conhecer o processo de constituição dos departamentos 

curriculares; conhecer o papel do coordenador de departamento; conhecer as 

interacções entre os professores das diversas áreas disciplinares do 

departamento; conhecer o relacionamento entre o coordenador de 

departamento e o Conselho Pedagógico; conhecer as mudanças 

organizacionais ocorridas após a constituição dos departamentos curriculares. 

 

Aplicação: _____________________ 

 

0. Legitimação da entrevista 

 Informar os entrevistados sobre a investigação que se pretende levar a 

cabo e quais os objectivos da entrevista. 

 Assegurar a confidencialidade de todas as informações prestadas pelo 

entrevistado. 

 Comprometimento do entrevistador em facultar os resultados e 

conclusões do trabalho de investigação após a conclusão do mesmo. 

 

1. Dados Pessoais e Profissionais 

 

 - Idade 

 - Formação Académica 

 - Posição profissional 

 - Disciplinas que lecciona 

 - Tempo de serviço 

 - Tempo de serviço na escola 

 - Cargos desempenhados anteriormente 
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2. Questões a colocar aos entrevistados 
 

A) Processo de constituição dos departamentos curriculares 

 

1.  

a) Porque surgiram os Departamentos Curriculares nesta escola? Quando se 

formaram pela primeira vez? 

b) Quais foram as expectativas dos professores face a este órgão de gestão 

intermédia? 

c) Quais foram os processos que levaram à constituição dos Departamentos   

Curriculares?  

d) Descreva situações que considera que são ilustrativas das dificuldades 

sentidas aquando a constituição dos Departamentos?  

e) Qual o contributo do Conselho Pedagógico e do Director escolar da altura?  

f) Quais as vantagens/desvantagens da constituição dos Departamentos 

Curriculares? 

g) A realidade desta estrutura organizacional correspondeu e corresponde às 

expectativas dos professores? Em que medida? Porquê? 

 

2. Como decorreu a eleição/ nomeação para o cargo de Coordenador de 

Departamento? 

 

Tópicos para aprofundamento: 

Que factores influenciam a eleição do Coordenador de Departamento? 

Qual a sua opinião sobre o processo?  

 

B) Funcionamento do departamento curricular 

 

1.  

a) Que grupos disciplinares constituem o Departamento Curricular a que 

coordena? Porquê estes grupos? 

b) Há algumas regras ou algumas orientações para organizar o trabalho do 

Departamento Curricular? Se sim, quais? 
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c) Como trabalham os professores dos diferentes grupos disciplinares? 

Participam, interagem, funcionando como comunidades de prática? 

d) Quantas vezes se reúnem por período escolar? Quem está presente nessas 

reuniões? 

e) Como são organizadas as reuniões? Como surge a agenda das reuniões? 

f) Quem as organiza? Costuma preparar as reuniões?  
g) Que assuntos são debatidos com maior frequência?  

h) Quem costuma, (em relação aos grupos disciplinares) ter mais “voz” nas 

reuniões do DC? 

i) Como são tomadas as decisões no DC? 

j) Parece-lhe que há trabalho interdisciplinar no DC? Que actividades e 

processos são organizados no seio do Departamento de forma interdisciplinar? 

Exemplifique. 

k) Há colaboração entre este DC e outros? Se não, porquê? Se sim, com que 

finalidades? 

 l) É possível a interacção entre um ou mais grupos disciplinares deste 

Departamento e outros grupos disciplinares pertencentes a um outro 

Departamento Curricular? De que formas? Descreva situações em que isso 

aconteceu ou acontece. 

 

2.  

a) Quais são as preocupações dominantes dos professores que constituem 

este Departamento Curricular? 

b) Que influência lhe parece que tem este DC na vida da escola? Sente 

limites/obstáculos? Se sim, como a exerce? Em que casos? Descrever 

situações concretas... 

 

Tópicos para aprofundamento: 

No que diz respeito ao processo de ensino aprendizagem? 

Que necessidades formativas são sentidas com maior frequência pelos 

professores? 
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C) Desempenho do cargo 

 

1.  

a) Como entende o papel de um Coordenador de Departamento Curricular? 

b) Como descreve/caracteriza o seu papel no DC? 

c) Tem autonomia suficiente para decidir sobre algum assunto? 

d) Põe em prática a sua perspectiva pessoal, em geral? Como? 

e) Quais as maiores dificuldades no desempenho do cargo? E quais os 

factores que o tornam mais fácil? Que vantagens? 

 

D) Natureza das interacções 

 

1. 

a) Há articulação entre os Delegados Disciplinares e o Coordenador do DC? 

b) Como se processa a articulação entre o Coordenador de Departamento e os 

Delegados Disciplinares? E entre os outros Coordenadores de Departamento 

Curricular? Há dificuldades nessa articulação? Quais? Como são resolvidas? 

Existe uma harmonia de sentido? Quem exerce esse papel? 

c) Como se processam as relações profissionais entre um Coordenador de 

Departamento e o Director Pedagógico? São relevantes/difíceis? Em que 

sentido? Descrever situações concretas. 
 

 
E) Funcionamento do Conselho Pedagógico 

 

1.  

a) Qual é a sua opinião sobre a postura do Conselho Pedagógico face aos 

Departamentos Curriculares?  

b) Como se articulam estas duas estruturas? 

c) O que mudaria para melhorar essa articulação? O que ganha ou ganharia a 

escola e os alunos com isso? 

d) O que pensa da autonomia que têm estas duas estruturas? É suficiente? O 

que mudaria se tivessem mais autonomia? Que vantagens? 
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F) Percepção da mudança organizacional com a aplicação do Decreto-Lei 

115A/98 
 

1. Qual é a sua opinião da situação da escola após a institucionalização do 

referido Decreto-Lei? 

 

Tópicos para aprofundamento: 

Em que aspectos houve mudanças em termos de autonomia? Que aspectos 

positivos e negativos ocorreram no funcionamento da escola ao longo destes 

cinco anos de existência de Departamentos Curriculares? 

 

2. Considera que a nova proposta do XVII Governo Constitucional do Regime 

Jurídico da Autonomia, Administração e Gestão das escolas vai ser benéfica 

para as escolas, em particular, para esta? Em que sentido? 

 

Tópicos de aprofundamento: 

Será que os pais e encarregados de educação vão ter uma voz mais activa nas 

decisões escolares? Que aspectos poderão ser benéficos nas parcerias com 

entidades económicas, culturais, sociais e científicas? Como fica o poder 

autonómico dos Departamentos Curriculares? 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 167

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Anexo F – Assuntos analisados em Conselho Pedagógico no Período de 

                  2002-2008 
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Assuntos analisados em Conselho Pedagógico no Período de 

2002-2008 

 
 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

 

 

 

 

Setembro 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

 

Distribuição 

de serviço 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

 

Distribuição 

de Serviço 

Lançamento 

do ano lectivo 

 

Revisão do 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

 

Distribuição 

de serviço 

 

 

 

 

 

 

Outubro 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Análise do 

Regulamento 

Interno 

 

Constituição 

dos 

Departamentos 

Curriculares 

 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Avaliação dos 

alunos 

 

Plano de 

Formação 

Contínua dos 

Professores 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Distribuição 

de Espaços 

Físicos e 

Materiais 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Acções de 

Formação 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Acções de 

Formação 

 

Avaliação de 

desempenho 

docente 

 

Festa da 

Santidade 

Juvenil 

 

Acções de 

Formação 

 

Avaliação 

externa (CAF) 

 

 

 

 

Novembro 

Apresentação 

das 

Coordenadoras 

de 

Departamento 

 

Projecto 

“Percursos de 

Aprendizagem” 

Salas de 

estudo 

 

Desporto 

Escolar 

 

Plano de 

Formação 

Contínua dos 

Professores 

Segurança na 

escola 

 

Projecto 

“Tampinhas” 

 

Avaliação dos 

alunos 

 

Materiais 

necessários 

para cada 

departamento 

Avaliação de 

desempenho 

docente 

 

Plano de 

Acção da 

Matemática 

 

Reuniões 

Intercalares 

Reuniões 

Intercalares 

 

Avaliação 

externa (CAF) 

 

Acção de 

formação 

para pessoal 

não docente 

 

 

 

Dezembro 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 

 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 

 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 

 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 

 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 

 

Análise das 

avaliações do 

1.º Período 
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Projecto 

“Percursos de 

Aprendizagem 

 

 

Segurança na 

escola 

 

 

Avaliação de 

desempenho 

 

 

 

Janeiro 

Festa de S. 

João Bosco 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Projecto 

“Percursos de 

Aprendizagem 

 

Festa de S. 

João Bosco 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Festa de S. 

João Bosco  

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Festa de S. 

João Bosco  

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Acção de 

formação 

para pessoal 

não docente 

Festa de S. 

João Bosco 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Avaliação de 

desempenho 

Festa de S. 

João Bosco  

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Avaliação 

externa (CAF) 

 

Fevereiro 

Avaliação do 

projecto 

“Percursos de 

Aprendizagem” 

Avaliação dos 

alunos 

Medidas 

disciplinares 

Avaliação dos 

alunos 

Avaliação de 

desempenho 

Avaliação 

externa 

 

Março 

Exames e 

Provas Globais 

Exames e 

Provas 

Globais 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

Avaliação 

Externa 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

 

Avaliação de 

desempenho 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

Projecto 

“Percursos de 

Aprendizagem” 

 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

Exames 

Nacionais 

 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Análise das 

avaliações do 

2.º Período 

 

Relatórios 

 de 

Departamento  

 

Projecto 

Curricular de 

Escola 

 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio  

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Avaliação de 

desempenho 

 

Plano de 

Acção da 

Matemática 

Análise do 

Regulamento 

Interno  

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

 

Festa de S. 

Domingos 

Sávio 

 

Avaliação 

externa (CAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maio 

Exames 

Nacionais 

 

Festa de N.S. 

Auxiliadora 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Festa de N.S. 

Auxiliadora 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Exames 

Nacionais 

 

Festa de N.S. 

Auxiliadora 

 

Acção de 

formação 

para pessoal 

não docente 

Exames 

Nacionais 

 

Provas 

Globais 

 

 Festa de 

N.S. 

Auxiliadora 

 

Provas de 

Aferição 

 

Provas 

Globais 

 

Exames 

Nacionais 

 

Projecto 

Provas de 

Aferição 

 

Provas 

Globais 

 

Exames 

Nacionais 

 

Festa de N.S. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 170

 Educativo de 

Escola 

 

Festa de N.S. 

Auxiliadora 

 

Avaliação de 

desempenho 

Auxiliadora 

 

Resultados 

da avaliação 

externa 

 

 

 

Junho 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios 

de 

Departamento 

 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Distribuição de 

serviço 

 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios  

de 

Departamento 

 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Distribuição 

de serviço 

 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Distribuição 

de serviço 

 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Plano Anual  

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Resultados 

da avaliação 

externa 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 

 

Avaliação de 

desempenho 

 

Análise das 

avaliações do 

3.º Período 

 

Relatórios 

 de 

Departamento 

 

Plano Anual 

de 

Actividades 

 

Critérios de 

Avaliação 
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Anexo G – Exemplos de codificação 
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ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

Tema: Processo de constituição dos departamentos curriculares  
 

Categoria Subcategoria  Indicadores Codificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constituição dos 
departamentos 
curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de 

constituição 

 

 - a escola durante os anos lectivos de 1998 até 2002 teve 
como Director Pedagógico um Padre, com alguma idade, 
que escolheu para seu representante um professor, que 
assumia as funções de Director Pedagógico mas que 
estava proibido de assinar qualquer documento como tal. 
Este nosso colega, não ligava muito às Leis que saíam do 
Ministério. Apenas estava interessado que a escola 
funcionasse como sempre funcionou e com os resultados 
que apresentava à comunidade. No ano lectivo de 2001-
2002, a inspecção escolar veio à escola supervisionar o 
seu funcionamento, na medida em que a nossa escola 
funciona com contrato de associação com o Ministério da 
Educação e deparou-se com algumas coisas que não 
estavam bem. Naturalmente os departamentos 
curriculares eram uma dessas coisas, não sei! No ano 
lectivo seguinte veio para a escola um novo Director 
Pedagógico que de imediato formou os departamentos 
curriculares (ECDCHS, pp. 2-3). 
 
- No início foi o Senhor Director Pedagógico que 
seleccionou as disciplinas que tinham mais a ver umas 
com as outras, através dos conteúdos, dos conceitos, das 
competências a atingir pelos alunos e nomeou quatro 
coordenadoras para representar cada grupo de 
disciplinas, ou seja, os departamentos (ECDCHS, pp.2-3). 

 
DirectorP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
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- Surgiram da aplicação do Decreto que os constituiu, 
embora uns anos mais tarde; por outro, porque de facto a 
escola sofreu nos últimos anos uma enorme 
transformação, vieram muitos alunos para a nossa escola 
o que fez com que houvesse um aumento muito 
significativo do número de professores e, como é óbvio, o 
trabalho ficou muito mais dificultado e, portanto, sentiu-se 
a necessidade de haver um órgão que pudesse organizar 
todo o trabalho de alguns grupos disciplinares e, enfim, 
ajudar o Director Pedagógico na gestão da escola 
(ECDCHS, p.2). 
- A uma necessidade intrínseca da escola, que foi 
organizar o trabalho dos grupos disciplinares e que teve a 
ver com o aumento do número de alunos, com o aumento 
do número de professores e com as exigências a nível 
programático e de desempenho. Portanto, vieram facilitar 
em termos organizacionais todo o processo burocrático 
que hoje em dia se exige às escolas (ECDL, p. 2). 
 
 

 
 

 
 

 

Legislação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
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Funções do 

Coordenador de 

Departamento 

Curricular 

 

Expectativas dos 

professores e do 

Director 

Pedagógico 

sobre a 

reestruturação 

organizacional 

 

Cargo de 

coordenador de 

departamento 

curricular 

 - Assim, caberiam aos coordenadores: “desenvolver a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem, 
calendarização das acções de formação gerais e 
específicas de cada departamento e a interacção dos 
diversos ciclos” (Acta n.º 1 de Reunião de Coordenadores 
de Departamento Curricular com o Director Pedagógico de 
23 de Outubro de 2002). 
 
- Os Departamentos são indispensáveis. São 
indispensáveis porque para uma escola funcionar e, 
sobretudo, com um número de alunos e turmas como nós 
temos, ajudam o Director Pedagógico, a Direcção 
Pedagógica a coordenar, digamos assim, coordenar os 
Grupos Disciplinares de cada Departamento. Há uma 
coordenação. Há um trabalho, como é evidente, com os 
Delegados das Disciplinas que integram esses 
Departamentos e depois com coordenação geral desses 
Departamentos mediante orientações da Direcção 
Pedagógica e do Ministério da Educação. Há avaliações 
de processos do ensino-aprendizagem, há aplicação, 
digamos assim, das normativas do Ministério da Educação 
na procura de estratégias para dificuldades que se 
encontram no processo de ensino-          -aprendizagem e 
pela coordenação do conjunto de iniciativas, também, de 
carácter formativo dos próprios professores nas diversas 
áreas correspondentes ao Departamento (EDP, p.7). 
 
- Mas eu penso que, na altura, a grande dificuldade foi 
apreender o conceito de partilha e de gestão comum de 
várias disciplinas que eram interligadas e que, para nós 

CDC 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
DP 

DirectorP 
GD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC 
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hoje não têm a menor dúvida de que têm uma a ver com 
as outras e já não somos capazes de funcionar de outra 
maneira e na altura nos pareciam grupos estanques 
(ECDCHS, p. 3). 
 
- Entretanto, para o Conselho Pedagógico passaram a 
estar também as coordenadoras e, quer dizer, a nossa 
opinião já tem alguma, não que seja muita, mas pronto, 
pelo menos, as coordenadoras já são ouvidas (…) 
realmente, eu acho que foi importante, o facto de 
realmente haver mais pessoas ou do Director Pedagógico 
ouvir mais pessoas a falar sobre os professores, sobre 
realmente tudo aquilo que era feito dentro da sala de aula 
(ECDCENT, p. 4). 
 
- As expectativas dos professores, penso eu que foram: 
uma maior organização do trabalho e a disciplinarização, 
digamos assim, das actividades que já decorriam, as 
pessoas já conversavam muito e já trabalhavam em 
conjunto. A formalização desse trabalho veio dar alguma 
segurança às pessoas em termos de qualidade de ensino 
(ECDL, p. 2).  
 
- É importante. É fundamental. É ele que estabelece a 
comunicação entre a Direcção da escola e os professores, 
é ele que coordena as actividades e analisa os resultados 
obtidos em cada grupo disciplinar, é nele que se estudam 
as melhores estratégias a implementar para superar as 
dificuldades sentidas num ou noutro grupo disciplinar 
(EDP, p.9). 

 
 
 
 
 

CPFunc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes 
 
 
 
 
 
 
 

DCimport 
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- Está na comunhão dos membros da comunidade; a 
unidade e a comunhão entre os grupos disciplinares nos 
departamentos são a garantia do sucesso educativo” (Acta 
n.º 1 do Departamento Curricular das Ciências Exactas, da 
Natureza e das Tecnologias de 8 de Setembro de 2006). 
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