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Nesta 2ª parte serão sumariamente apresentados os relatórios sectoriais 

produzidos no âmbito da 1ª Fase do Programa de Avaliação Externa da Aplicação 

do Decreto- Lei 115- A/98 de 4 de Maio. 

De cada relatório sectorial retiramos a informação essencial nos seguintes pontos: 

 

- Resumo do Estudo 

- Síntese e Conclusões 

- Sumário  

 

A ordem de apresentação de cada uma destas componentes dos relatórios será a 

seguinte: 

 

1. Relatório Sectorial 1- Imagens em confronto. A opinião de representantes das 
direcções regionais de educação, de associações sindicais, de pais e encarregados 
de educação e de alunos.  

2. Relatório Sectorial 2 – “FORUM/RAAG”: da informação à regulação. Análise de 
conteúdo das mensagens do FORUM/RAAG na internet.  

3. Relatório Sectorial 3 – Tempos, ritmos e processos: da comissão executiva 
instaladora à direcção executiva. Diagnóstico sobre o processo de aplicação do 
Decreto-Lei nº 115-A/98, no ano lectivo 1998/99. 

4. Relatório Sectorial 4 – A reconfiguração da estrutura e gestão das escolas 
públicas dos ensinos básico e secundário: estudo extensivo. Inquérito por 
questionário a uma amostra representativa de presidentes de conselhos executivos 
de escolas ou agrupamentos do Continente. 

5. Relatório Sectorial 5 – Participação e funcionamento das escolas: o ponto de 
vista dos presidentes das assembleias. Inquérito a uma amostra representativa dos 
presidentes e membros das Assembleias de escolas e agrupamentos do Continente. 

6. Relatório Sectorial 6 - A intervenção dos municípios na gestão do sistema 
educativo local: competências associadas ao novo regime de autonomia, 
administração e gestão. Inquérito por questionário aos presidentes das câmaras 
municipais do Continente. 

7. Relatório Sectorial 7 – As Assembleias de Escola em discurso directo. Painéis de 
opinião de representantes de Assembleias de Escolas de 5 concelhos das zonas 
centro e sul do país. 
 

Nota: Por motivos imprevistos, não foi possível concluir a tempo, para integração neste 

relatório global o relatório sectorial 8 "Os regulamentos internos: entre as normas e as 

regras", cuja entrega se prevê para o final do mês de Abril. 
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Resumo do Estudo 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da primeira fase do Programa de Avaliação 

Externa do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das 

escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio”, 

previsto no Protocolo acordado entre o Ministério da Educação e a Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, assinado em 28 de Abril de 1999. 

O conteúdo do Relatório reporta-se às actividades descritas nas fichas A1 e A2, do “plano 

de actividades” e dá conta dos resultados obtidos com as análises de conteúdo efectuadas a 

um conjunto de 9 entrevistas que foram realizadas em Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000 

aos responsáveis das 5 Direcções Regionais e membros da direcção das seguintes 

associações: Confederação da Associação de Pais (CONFAP); Federação Nacional dos 

Sindicatos de Professores (FENPROF); Federação Nacional das Associações de Estudantes do 

Ensino Secundário (FNAES); Federação Nacional dos Sindicatos de Educação (FNE). 

As análises de conteúdo efectuadas incidiram sobre três grandes domínios: “factos e 

situações” ilustrativos do modo como se desenrolou o processo de aplicação do decreto-lei 

115-A/98; “opiniões e juízos” que os entrevistados emitiram sobre diferentes aspectos desse 

mesmo processo; confronto das “imagens” transmitidas pelos entrevistados sobre o modo 

como globalmente decorreu o processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98, as modalidades 

de pilotagem e regulação  e os momentos críticos. 

Conforme decorre dos objectivos e metodologia utilizada, o estudo não pretendia utilizar as 

entrevistas para descrever a realidade, mas sim, o ponto de vista que “macro-actores” 

(directores regionais e dirigentes de associações de pais, professores e alunos, de  âmbito 

nacional) exprimem sobre essa mesma realidade. Neste sentido, não se pretendeu, fazer 

qualquer compatibilização ou arbitragem entre pontos de vista diferentes, tentando extrair 

uma espécie de mínimo denominador comum que transmita uma impressão “objectiva” do 

que se passou. Na verdade cada entrevistado enquanto actor no processo (com diferentes 

posições e níveis de responsabilidade, mas falando sempre enquanto representante de um 

determinado organismo ou associação) é um autor legítimo  de um discurso pessoal e 

institucional sobre esse mesmo processo.  

Com o trabalho efectuado foi possível não só formular um balanço “contrastante” da 

situação existente, suas virtualidades, constrangimentos e perspectivas de desenvolvimento, 

mas também  identificar pistas de trabalho para as etapas seguintes do programa de 

avaliação externa. 
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Síntese e Conclusões  

 

Neste capítulo iremos apresentar uma breve síntese dos resultados obtidos 

com  as análises de conteúdo efectuadas às diferentes entrevistas, em particular os 

que põem em evidência o confronto de “imagens” dos entrevistados sobre 

diferentes aspectos relacionados com a aplicação do decreto-lei 115-A/98 e que 

foram objecto de apresentação detalhada neste relatório. 

Importa recordar que, de acordo com os objectivos e metodologia 

apresentadas no capítulo 1, as entrevistas não descrevem a realidade mas sim o 

ponto de vista que “macro-actores” (directores regionais e dirigentes de 

associações pais, professores e alunos, de  âmbito nacional) exprimem sobre essa 

mesma realidade. Neste sentido, não está em causa nesta síntese, tentar qualquer 

compatibilização ou arbitragem entre pontos de vista diferentes, tentando extrair 

uma espécie de mínimo denominador comum que transmita uma impressão 

“objectiva” do que se passou. Na verdade cada entrevistado enquanto actor no 

processo (com diferentes posições e níveis de responsabilidade, mas falando 

sempre enquanto representante de um determinado organismo ou associação) é 

um autor legítimo  de um discurso pessoal e institucional sobre esse mesmo 

processo.  

Não se ignora, contudo, que o ponto de vista expresso por cada um dos 

entrevistados resulta de uma “lógica posicional” (relacionada com o cargo que 

desempenha e os interesses que defende) que relativiza os juízos que formula, bem 

como o sentido e  relevância das situações ou factos que selecciona e descreve. 

Embora este nível de análise do discurso seja importante, no quadro de uma 

investigação sobre as várias “lógicas posicionais” em presença, não foi esse o 

objectivo deste estudo, em função da planificação que fizemos para esta primeira 

fase da avaliação externa. Isso não impede, contudo, que numa fase posterior se 

venham a reutilizar estes materiais, juntamente com outros elementos entretanto 

recolhidos,  tendo em vista realizar este terceiro nível de análise.    

No presente contexto, o que iremos reter do trabalho efectuado é a 

diversidade dos pontos de vista apresentados, à data da realização das entrevistas 

(Dezembro de 1999), procurando, através dessa diversidade, identificar uma paleta 

das complexidades e variedades de situações, existentes nesta altura, relativas ao 

processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98. Pretende-se não só identificar pistas 
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de trabalho para as etapas seguintes do programa de avaliação externa, mas 

também formular um balanço “contrastante” da situação existente, suas 

virtualidades, constrangimentos e perspectivas de desenvolvimento.  

Finalmente, importa assinalar que a condensação dos dados realizada nesta 

síntese é, evidentemente, redutora da riqueza de conteúdo das próprias 

entrevistas. A sua principal função consiste em seleccionar a informação 

considerada mais relevante e significativa nos seguintes domínios: balanço global; 

regulação e pilotagem; momentos críticos da aplicação do processo. 

 

Balanço global 

 

 As opiniões sobre o modo como decorreu, globalmente, o processo de 

aplicação do decreto-lei nº 115-A/98, até Dezembro de 1999, vão desde uma visão 

francamente positiva expressa pelos directores regionais e pelo representante da 

CONFAP, até uma visão mais crítica e, por vezes mesmo bastante negativa, dos 

representantes da duas federações sindicais e da federação das associações de 

estudantes. Contudo, é importante sublinhar que, mesmo quando o balanço é 

positivo, não deixam de ser apontadas várias deficiências ao processo 

(particularmente por parte do representante da CONFAP), e que, quando o balanço 

é negativo, não deixam, igualmente, de serem apontadas algumas virtualidades 

(em particular por parte do representante da FNE). 

O que parece estar em causa nesta diversidade (e quase oposição) de 

opiniões sobre o balanço global do processo, não é tanto um inevitável  

“facciosismo” ou enviesamento do juízo de quem emite a opinião (devido às 

diferenças de posições e interesses das organizações que representam), mas antes 

o facto do balanço que fazem se reportar a coisas diferentes:  

- Os directores regionais e o próprio representante da CONFAP, quando 

apreciam positivamente o processo desenvolvido, têm como referente principal o 

próprio decreto e a necessidade de proceder o mais rapidamente possível e sem 

grandes perturbações às diversas mudanças de gestão nele previstas (desde a 

eleição dos órgãos, à elaboração e aprovação do regulamento, e constituição dos 

agrupamentos). 

- Os representantes das federações sindicais quando apreciam 

negativamente esse mesmo processo referem-se em especial aos processos de 

regulação, aos limites da participação, às relações de poder, aos recursos 

disponibilizados, etc. Por isso, apesar de ambas federações referirem que no geral 

as escolas “reagiram bem”, “não obstaculizaram o processo”, o balanço que fazem 
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é negativo quer pelo modo deficiente como foi posto em prática (FNE e FENPROF), 

quer pela natureza e objectivos das próprias medidas apresentadas no diploma 

(FENPROF). Quanto ao representante das associações de estudantes a apreciação é 

globalmente negativa, não porque as coisas corressem mal por causa de A ou B, 

mas porque não podiam ter corrido de outra maneira, tendo em conta os 

pressupostos políticos do diploma e as suas ambiguidades.  

 

Regulação e pilotagem 

 

Quanto aos processos de regulação e pilotagem é preciso distinguir o papel 

desempenhado pelas direcções-regionais e pelos organismos da administração 

central. 

 

As direcções-regionais 

 

O desenvolvimento de políticas de territorialização da acção administrativa e 

a aceleração dos processos locais de mudança, no domínio da educação, têm vindo 

a conferir um claro protagonismo às direcções regionais, enquanto serviços 

desconcentrados do Ministério da Educação. Este protagonismo é tanto maior, 

quanto se verifica, por um lado, uma ausência de reforço das atribuições e 

competências das autarquias no mesmo domínio, e uma indefinição ou 

desadaptação funcional de muitos dos serviços centrais do próprio Ministério. 

No que se refere ao processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98, este 

protagonismo não é expressamente reconhecido ou assumido pelos  directores 

regionais  entrevistados, embora ele seja mencionado com ênfase e sentidos 

diferentes (e nem sempre negativos) pelos outros entrevistados. 

 Convém assinalar a este propósito que a referência ao “protagonismo” das 

direcções regionais, neste processo, não tem que ver, necessariamente, com 

atitudes ou comportamentos de alargamento de poder formal e informal, ou de 

exorbitância de competências, mas antes com a maior visibilidade, intensidade e 

influência dos técnicos e acções da direcção regional junto das escolas, por força da 

concretização dos objectivos e medidas previstas no decreto-lei 115-A/98. 

Neste sentido, pode-se dizer que o “protagonismo” resulta não só dos 

próprios constrangimentos processuais e de calendário estabelecidos, mas também 

do modo como as direcções regionais entenderam a sua missão, no quadro da 

estratégia global definida pelos responsáveis políticos. 
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Importa, por isso, identificar sumariamente, nesta síntese sobre a análise 

efectuada às entrevistas, alguns dos elementos que traduzem a forma como as 

direcções gerais exerceram a sua função de regulação e pilotagem do processo, 

assim como, as opiniões que foram expressas pelos diferentes interlocutores. 

 De um modo sintético, pode dizer-se que as funções das direcções regionais 

se dividiram por dois domínios: 

- O primeiro domínio, mais formal e inerente ao próprio estatuto e 

competências destes serviços desconcentrados, tem que ver com a 

função de “execução e controlo”. No caso presente, isso traduziu-se na 

necessidade de assegurar que as escolas cumpriam a obrigação de 

executarem uma série de actos administrativos, programados 

sequencialmente e com um calendário bastante apertado, desde a 

realização adequada e atempada dos diversos actos eleitorais, à 

aprovação e homologação dos regulamentos, à constituição de 

agrupamentos, etc.  

Esta situação obrigou a que as direcções regionais se mobilizassem e se 

organizassem internamente, não só para fazerem face às múltiplas 

exigências e complexidade do processo, mas também para gerirem a 

contingência resultante do facto de grande parte das decisões não 

dependerem delas, mas das escolas, dos seus órgãos de gestão e de 

outros “parceiros educativos”  (pais, autarquias, etc.). 

Nas referências que são feitas pelos directores regionais (analisadas no 

capítulo 2 e no anexo   ) é visível o esforço organizativo que teve de ser  

feito, tanto mais que estes serviços não foram reforçados de meios 

humanos e financeiros, para a realização destas tarefas, nem foi feita 

qualquer formação específica aos seus quadros. As soluções encontradas 

vão desde a criação de uma “task force” (à semelhança do modelo 

central), ou criação de gabinetes e núcleos específicos, para as tarefas 

administrativas, até ao intenso envolvimento dos próprios directores e 

sub-directores regionais em contactos e reuniões mais “políticas”, com 

câmaras municipais, associações de pais  e responsáveis da gestão das 

escolas. 

A impressão com que se fica é que todo este período a que se reportam 

as entrevistas (ano lectivo de 1998/99 e início do ano lectivo seguinte) 

foi marcado por um forte voluntarismo por parte dos responsáveis e 

técnicos das direcções regionais envolvidos no processo, tendo em vista 

garantir o “sucesso administrativo” do processo. Este voluntarismo 

traduziu-se, por vezes, num certo pragmatismo na busca de soluções 
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expeditas face a problemas que podiam comprometer a continuidade do 

processo. São exemplos destas soluções: a “homologação de princípio” 

dos regulamentos, solução encontrada para evitar que a necessária 

revisão de alguns regulamentos inviabilizasse a continuidade do processo 

eleitoral; a elaboração e aprovação de regulamentos antes da elaboração 

e aprovação do projecto educativo (o que inverte a lógica pedagógica e 

de planeamento em que se inserem estes instrumentos de gestão); o 

“compasso de espera”  na constituição de agrupamentos, perante 

situações em que as propostas da Direcção Regional, encontravam 

“resistências” por parte das escolas e/ou autarquias.      

 

- Um segundo domínio, mais informal e mais ambíguo tem que ver com as 

funções de “apoio e acompanhamento” que as direcções regionais 

assumiram neste contexto da aplicação do decreto-lei 115-A/98. 

Atendendo à complexidade dos processos em curso seria necessário 

dispor de um dispositivo qualificado de indução e apoio às escolas, tendo 

em vista as mudanças necessárias à concretização dos princípios de 

autonomia e processos de gestão previstos no “novo regime”.   

A opção utilizada remeteu para duas unidades centrais (“task force” e 

“unidade de acompanhamento”) grande parte dessa missão. Contudo se 

do ponto de vista  administrativo e normativo, a primeira parece ter 

conseguido (apesar dos vários problemas surgidos) satisfazer as 

necessidades mais prementes (segundo a opinião dos directores 

regionais), já a segunda revelou fraca operacionalidade. Esta situação, 

aliada à própria pressão das escolas sobre as direcções regionais,  

estimulou estes serviços a assumirem funções neste domínio de apoio e 

assessoria. Na continuidade, aliás, segundo os directores regionais 

entrevistados, do que seria uma prática / vocação  anterior à aplicação 

do decreto-lei 115-A/98. 

 

Como se compreende, a co-existência nas direcções regionais e nas mesmas 

pessoas, destes dois domínios – “execução e controlo” + “apoio e 

acompanhamento” – não deixou de ser fonte de ambiguidades e está na origem 

das imagens divergentes que os entrevistados  por vezes  deram sobre a actuação 

destes serviços. 

Na verdade, cada um dos dois domínios remete para atribuições e 

competências distintas, exigindo estratégias, tempos, espaços, planos de actuação, 

qualificações técnicas e serviços igualmente diferentes. Contudo  a sua 
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concentração  numa mesma intervenção pode servir para introduzir a alternância 

entre momentos de tensão e distensão nas relações entre as direcções regionais e 

as escolas, jogando igualmente na função simbólica que o “discurso do apoio” pode 

ter sobre a “prática do controlo”.   Independentemente da bondade das intenções 

dos seus promotores e da eficácia dos seus resultados, a combinação /sobreposição 

de intervenções de tipo “apoio”, “assessoria”, “parceria”,  juntamente com 

intervenções normativas e de controlo hierárquico, permite flexibilizar os processos 

de regulação e adaptá-los à diversidade de estratégias de colaboração, resistência 

ou oposição que os actores no terreno vão  desenvolvendo. 

A análise das entrevistas aos directores regionais mostra que estes 

assumem como principal missão dos serviços que dirigem, no quadro da aplicação 

do decreto-lei 115-A/98, o “apoio  às escolas”, adoptando uma “postura de 

parceria”, de “não directividade”, de “estrutura de retaguarda”. Contudo, como 

fazem questão igualmente de dizer, não abdicam daquilo que entendem ser as suas 

funções de “regulação” e de “verificação técnica de correcção das coisas”.     

Em contrapartida, os representantes das duas federações sindicais criticam 

aquilo que consideram ser uma atitude “de imposição” das direcções regionais (no 

caso dos agrupamentos), de “rigidez” (no caso dos regulamentos), de 

“desconfiança” em relação às escolas, de “criação de obstáculos” à participação dos 

professores, de excesso de zelo administrativo e tendências burocratizantes. Trata-

se, como é evidente, de uma apreciação genérica sobre o conjunto das direcções 

regionais que não invalida, como os próprios entrevistados referem, que hajam 

técnicos e equipas que tenham atitudes diferentes. 

Quanto ao representante da CONFAP, a apreciação crítica sobre o processo 

de regulação é dirigida sobretudo aos CAE’s, considerados como tendo uma “visão 

mais técnica e administrativa” (supostamente mais rígida) do que as “sedes” das 

direcções regionais. 

Uma explicação para este contraste de imagens, sobre o papel 

desempenhado pelas direcções regionais, reside naturalmente nas diferentes 

“lógicas de interesses” e de “posição” em que se situam os entrevistados, bem 

como nas estratégias de discurso adoptadas para a entrevista, tendo em conta o 

contexto em que era realizada (programa de avaliação externa). 

Contudo e para lá destas diferenças naturais o contraste pode ser visto à luz 

da duplicidade de funções a que nos referimos atrás.  

Por um lado, e de um ponto de vista retórico, cada uma das partes em 

confronto privilegia, como objecto de análise um domínio diferente: os directores 

regionais “legitimam” a sua acção referindo-se à sua intervenção no domínio do 
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“apoio e acompanhamento”; os representantes sindicais “criticam” as direcções 

regionais referindo-se à sua  intervenção no domínio da “execução e controlo”.  

Por outro lado, para os directores regionais os dois domínios são 

complementares, podendo coexistirem ou alternarem as intervenções de apoio e as 

de controlo; ao passo que para os representantes sindicais as intervenções de apoio 

das direcções regionais são um instrumento de controlo. 

 

 

Os organismos da administração central 

 

A análise dos processos de regulação e pilotagem a partir dos organismos da 

administração central centrou-se sobretudo na acção da “task force” criada com 

elementos dos gabinetes dos dois secretários de estado, na unidade de 

acompanhamento e no “Forum – RAAG” que funcionou na Internet. 

As principais referências a este nível da administração são feitas pelos 

directores regionais, já que os dirigentes associativos entrevistados são 

relativamente parcos nas considerações que fazem sobre aqueles organismos.  

No que respeita à “task force” a sua intervenção fez-se sentir sobretudo 

como estrutura de coordenação e de uniformização das políticas e acções das 

direcções regionais. Como é próprio deste tipo de estruturas organizativas, a “task 

force” constituiu uma organização temporária, destinada a flexibilizar os circuitos 

de decisão,  optimizar os tempos de resposta e coordenar as acções tendo em vista 

orientar e apoiar  as direcções regionais. 

De um modo unânime a opinião dos directores regionais foi bastante 

favorável à actuação da “task force”, em termos de acessibilidade, rapidez e 

eficácia de resposta. A sua intervenção fazia-se quer directamente com os 

directores regionais quer com os técnicos que nas direcções regionais tinham a seu 

cargo a condução do processo. Para além da função de consulta e “perícia” técnica 

a “task force” desempenhou, igualmente, um papel importante no processo de 

tomada de decisão, principalmente na preparação técnica de apoio à decisão 

política, fazendo muitas vezes, neste caso, a mediação entre as direcções regionais 

e o secretário de estado respectivo. 

Dos vários domínios  de intervenção da “task force” dois ressaltam como 

mais significativos da sua função estruturante no processo de aplicação do decreto-

lei 115-A/98: o controlo do processo de elaboração e homologação dos 

regulamentos internos; a produção normativa “indirecta”  de “regulamentação” do 

regime de autonomia e gestão, através das respostas que enviava para o “FORUM-

RAAG” da internet.     
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No primeiro caso, a intervenção da “task force” fez-se, principalmente, 

através dos seguintes meios: elaboração de uma grelha-tipo de suporte à  

apreciação dos regulamentos;  elaboração e difusão, em documento papel e na 

internet, de “um modelo” de regulamento; “assessoria jurídica” aos técnicos das 

direcções regionais, para resolução de dúvidas mais complexas surgidas na análise 

dos regulamentos.  Embora a divulgação de um “modelo” de regulamento, mesmo 

que não vinculativo, pudesse ser interpretada como uma tentativa de redução da 

capacidade de iniciativa e poder de decisão das escolas, o que é certo é que ele 

parece ter correspondido a uma necessidade de abrandar a ansiedade de muitas 

equipas de professores e assembleias de escolas, na sua preocupação de “darem 

boa conta” do trabalho que lhes era exigido. Contudo, para lá desta utilidade 

imediata - “cá está o regulamento!”1 – é evidente que o texto difundido teve, em 

muitos casos,  um efeito normalizador, assinalado, aliás, pelos dirigentes das duas 

federações sindicais.  

No segundo caso, a “task force” era responsável pelo controlo das respostas 

que eram dadas no FORUM-RAAG. Estamos, neste caso, perante aquilo que se pode 

chamar de “uma regulação pela internet”, uma vez que, em muitos casos, as 

respostas serviam, não só para interpretar e esclarecer normativos existentes, mas 

também produziam orientações e decisões que não estavam previstas nesses 

mesmos normativos. Esta intervenção deu lugar, inicialmente, a alguns 

“desencontros” com as direcções regionais que, por vezes, davam respostas 

diferentes às escolas, ou porque tinham uma interpretação distinta, ou porque não 

tinham tido conhecimento antecipado da informação dada na internet.  

Posteriormente, os mecanismos de circulação interna da informação foram 

aperfeiçoados, havendo segundo os responsáveis pelas direcções regionais uma 

melhoria da sua eficácia. Como diz um directores regionais2: “O processo, mesmo 

que possa ser discutível em alguns aspectos, nomeadamente se representa, ou 

não, uma intervenção excessiva a nível central, ele era, contudo, bastante dinâmico 

e de rápida articulação”. 

Quanto à “unidade de acompanhamento” , como vimos, a sua inoperância 

logística impediu que assumisse as funções de regulação e pilotagem, inicialmente 

previstas. A justificação que os directores regionais dão para este facto tem que 

ver, fundamentalmente, com o seu número excessivo de elementos. Contudo, 

outras interpretações são possíveis no contexto da análise conjunta das várias 

modalidades de regulação que foram descritas neste ponto do relatório. Por um 

lado, o “voluntarismo” das direcções regionais e a “agilidade” da “task force” 

                                                           
1 Na expressão do presidente da CONFAP, ao dar conta da satisfação de muitos membros das associações de pais 
quando receberam um boletim com o texto que tinha sido difundido pela internet.  
2 Entrevista ao Director Regional de Educação do Centro. 
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parecem ter dispensado a necessidade de uma estrutura de concertação 

interdepartamental como era a “unidade de acompanhamento”. Por outro lado, a 

importância que as direcções regionais ganharam na condução deste processo (o 

que levou a privilegiar o “conselho restrito de directores regionais” como instância 

de concertação), bem como a necessidade de cumprir um calendário apertado, não 

só reduziram a influência da direcções gerais, como, em caso de problemas, 

aconselhavam a optar por contactos bilaterais. 

  

O processo 

 

A terceira dimensão de análise sobre que incide esta “síntese e conclusões” 

do relatório está relacionada com as “dificuldades e críticas” identificadas pelos 

entrevistados no processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98. 

De entre as várias actividades desenvolvidas ao longo do processo, há três 

que adquirem um significado especial, no quadro das referências que foram feitas, 

nas entrevistas, a aspectos críticos ou particularmente complexos da aplicação do 

novo regime de gestão: a elaboração e homologação dos regulamentos internos; a 

constituição dos agrupamentos; o futuro desenvolvimento de contratos de 

autonomia. 

 

Regulamentos internos 

 

O processo de elaboração dos primeiros regulamentos internos constituía, à 

partida, um dos “momentos críticos” do processo, pela incidência que tinha no 

desenrolar do calendário eleitoral e constituição dos órgãos previstos no novo 

regime de gestão. Mas, a acrescentar a este facto, verificou-se que as suas 

finalidades e características, inicialmente previstas na legislação, foram 

desvirtuadas, tendo sido transformado num documento muito mais amplo e 

complexo, o que veio aumentar as dificuldades inerentes à sua elaboração, análise 

e homologação. 

Na verdade,  convém recordar  que, de acordo com o decreto-lei nº 115-

A/98 (nos seus artigos 5º-3 a) e 6º), o primeiro regulamento interno se destinava 

unicamente a  assegurar a instalação dos órgãos de administração e gestão, de 

acordo com o novo regime. Este facto obrigava a assembleia constituinte a 

deliberar, exclusivamente, sobre um conjunto preciso de matérias, necessárias à 

configuração dos órgãos e à realização do processo eleitoral, no quadro das novas 

competências resultantes do reforço da autonomia das escolas. Finalmente, nos 

termos do artigo 7º do mesmo decreto, este primeiro regulamento elaborado pela 
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assembleia constituinte deveria, no ano lectivo seguinte, ser objecto de análise pela  

assembleia de escola, para verificar “da conformidade do mesmo com o respectivo 

projecto educativo” (o que pressupunha que entretanto este tivesse sido feito), 

podendo ser  introduzidas as alterações julgadas convenientes. 

Apesar de o articulado legal não oferecer dúvidas quanto ao sentido e 

intencionalidade do primeiro regulamento interno, verificou-se que a administração, 

aos seus diferentes níveis, e as próprias escolas fizeram uma interpretação muito 

mais abrangente, tomando como referência a definição que era dada no artigo 3º 

do “Regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos da 

educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário”, anexo ao decreto, onde o 

“regulamento interno” era entendido como «o documento que define o regime de 

funcionamento da escola, de cada um dos seus órgãos de administração e gestão, 

das estruturas de orientação e dos serviços de apoio educativo, bem como os 

direitos e deveres dos membros da comunidade escolar;». 

Embora se possa duvidar da utilidade de um tal documento e recear da sua 

perversidade burocrática, neste artigo, o  regulamento é apresentado como um dos 

“instrumentos do processo de autonomia das escolas”, a seguir ao “projecto 

educativo”. Esta “hierarquia” de instrumentos pressupõe a subordinação do 

regulamento ao projecto, o que é, aliás, coerente com os conceitos e práticas de 

execução que lhes estão subjacentes. Por isso tudo (e de acordo com o artigo 7º do 

decreto-lei 115-A/98, já citado) o entendimento normal é que a elaboração de um 

regulamento adequado a esta definição exigiria um estádio de adiantamento do 

processo, incompatível com a fase de instalação em que deveria ser feito o primeiro 

regulamento interno. Quando muito, a definição que era dada poderia servir de 

padrão à eventual revisão do regulamento, no ano lectivo seguinte, desde que 

previamente tivesse sido elaborado o respectivo projecto educativo.      

Curiosamente (ou talvez não), este anacronismo, conceptual e processual, 

não foi referido por qualquer dos entrevistados (nem das direcções regionais, nem 

das associações sindicais, de pais e de estudantes), apesar dos efeitos perversos e 

das consequências profundamente negativas que teve. Pode-se mesmo dizer que a 

“task force” (através do “modelo” que difundiu), bem como as direcções regionais 

(através da grelha de análise que utilizaram e dispositivo que montaram) 

reforçaram esta ideia, para não falar  das informações e “apoios” que os diversos 

técnicos envolvidos certamente facultaram sobre o assunto e, já agora, o “apetite 

regulamentador” de muitas escolas.  

Contudo, são visíveis nas entrevistas as consequências desta interpretação: 

a “enormidade” de muitos regulamentos; a ansiedade e o enorme dispêndio de 

tempo e de energias das comissões e assembleias para perceberem o que tinham 
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de fazer e executarem as tarefas previstas (afastando-os muitas vezes de 

actividades muito mais essenciais e interessantes); o complexo dispositivo que as 

direcções regionais tiveram de montar para “analisarem a conformidade” dos 

regulamentos em tempo oportuno; a intensa mobilização e desgaste de energias 

que esta tarefa exigiu aos técnicos dessas direcções regionais; os desvios 

“burocráticos” e “centralizadores” que ocorreram no processo de análise  e 

homologação dos regulamentos; e, até, o recurso a expedientes administrativos do 

tipo “homologação de princípio” para que o processo de mudança dos órgão de 

gestão não ficasse paralisado. 

 

Os agrupamentos 

 

Outro dos momentos críticos identificados nas entrevistas (até pelo número 

de referências que foram feitas) está relacionado com o processo de constituição 

dos agrupamentos. Também aqui o processo  conheceu dificuldades acrescidas.  

Na origem dessas dificuldades encontram-se vários factores que vão da 

ambiguidade  do conceito e das contradições dos processos, até à diversidade e 

especificidade das “micro-políticas” locais. 

 Embora não seja este relatório o lugar mais indicado para desenvolver este 

assunto, é importante referir que a proposta de constituição dos agrupamentos 

sempre oscilou entre uma  lógica de “dinamismo associativo local” e uma lógica de 

“reordenamento da rede escolar”. Esta lógicas não só se mostraram dificilmente 

compatíveis do ponto de vista dos princípios, mas estiveram na origem de 

estratégias de acção divergentes, dificultando as negociações, frustrando 

expectativas e criando zonas de ambiguidade e conflito.  

 Nos casos em que havia afinidades ou concordância entre as propostas das 

direcções regionais e as iniciativas locais, a “negociação” decorria sem problemas e 

a constituição dos agrupamentos constituía um momento forte de integração dos 

diferentes estabelecimentos de ensino. 

 Se não havia iniciativas locais, o trabalho dos técnicos das direcções 

regionais era sobretudo de persuasão, tentando convencer as escolas e as câmaras 

municipais da bondade e racionalidade das suas propostas, bem como das 

vantagens que resultariam da sua aplicação, para os alunos e escolas no seu 

conjunto. 

  Finalmente, no caso de existirem divergências entre as propostas das 

direcções regionais e as iniciativas locais, ou,  não existindo iniciativas locais, se 

havia “resistência” de alguma  escola na sua integração, o processo podia conhecer 

alguma conflitualidade. 
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 As principais zonas de conflitualidade diziam respeito quer ao desenho da 

rede (estabelecimentos de ensino que eram integrados no mesmo agrupamento), 

quer à “tipologia” de agrupamento (horizontal ou vertical), quer à própria existência 

de um qualquer agrupamento, fosse qual fosse o desenho ou tipologia. 

A opção entre “agrupamento horizontal” (só escolas do 1º ciclo e jardins de 

infância)  e “agrupamento vertical” (jardins de infância e escolas dos três ciclos do 

ensino básico) constituiu uma das questões mais controversas.   

Na entrevistas realizadas, os directores regionais (tendo em conta que em 

Dezembro de 1999 ainda se estava na fase inicial do processo, pois a sua conclusão 

era prevista durante o ano lectivo de 1999/2000) exprimem uma posição bastante 

cautelosa e pragmática sobre esta matéria. Embora defendam as vantagens dos 

“agrupamentos verticais”  e considerem que “tendencialmente” essa deva ser a 

solução de médio e longo prazo, os directores regionais não se mostraram 

inflexíveis em relação a esta tipologia e afirmam que fizeram depender as soluções 

concretas das condições específicas do terreno. 

Quanto ao representante da CONFAP não existe uma posição de princípio 

sobre qual a melhor tipologia, embora reconheça que  os agrupamentos em geral 

são a “galinha dos ovos de ouro do 115” e considere os agrupamentos verticais 

como os que oferecem mais vantagens do ponto de vista dos recursos. Contudo, na 

sua opinião, deverão ser as comunidades a escolher.   

No caso da FNE,  existe uma concordância “teórica” quanto às vantagens do 

agrupamento vertical que é apontado pelo entrevistado como “a solução para que 

se deve caminhar”, embora reconheça que há condicionalismos locais (geográficos, 

culturais, etc.) que possam aconselhar a adopção da tipologia horizontal. Neste 

sentido, apesar de considerar que é a direcção regional quem tem legitimidade 

legal para determinar o tipo de agrupamento, considera que era importante que as 

escolas tivessem uma maior intervenção na sua identificação e constituição e que 

“não fosse uma imposição da administração”.  

Finalmente, a posição expressa pelo responsável da  FENPROF é favorável à 

própria existência dos agrupamentos - “uma solução de futuro” - considerando que 

“devem ser verticais onde for a melhor solução e nalguns casos é inevitável que o 

seja, e devem ser horizontais quando  essa for a melhor solução”. Contudo, na 

opinião do entrevistado, deve ser garantida a auscultação e participação dos 

professores, pois quando assim é (e com base nas experiências existentes) estes 

agrupamentos funcionam melhor do que os que são impostos. 

Quanto à posição das autarquias, tal como foi transmitida pelos diversos 

entrevistados, tem oscilado entre a pronta adesão, expressa, inclusive, pela 

liderança que assumiram na definição dos agrupamentos, até uma atitude de 
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reserva ou oposição global, pela indefinição reinante no  processo de transferência 

de competências da administração central para as autarquias. Entre uma e outra 

posição, a maior parte das autarquias adoptou uma atitude colaborante e reactiva, 

em função quer dos argumentos e capacidade persuasiva das direcções regionais, 

ou das estratégias locais dos professores e das afinidades político-corporativas que 

existiam entre grupos de interesses nas escolas e o poder político municipal.  

Em síntese, pode dizer-se que as notas dominantes que ressaltam das 

entrevistas, em relação aos agrupamentos são as seguintes: existência de um 

aparente consenso quanto às vantagens dos agrupamentos e suas tipologias 

(mesmo com  algumas variantes que foram registadas); uma indefinição global 

sobre os critérios a adoptar na sua aplicação;  uma disponibilidade táctica, por 

parte da administração regional e poder local, para adoptarem soluções flexíveis e 

casuísticas  em função das conjunturas específicas e do jogo de interesses local. 

Esta situação fez com que a aplicação desta medida, prevista no decreto-lei 

115-A/98, se revestisse de um carácter político evidente (no sentido lato do 

termo). Os directores regionais assumiram numa fase inicial, a condução do 

processo, em particular junto das autarquias, promovendo reuniões, encontros 

bilaterais, sessões de esclarecimento que permitissem cativar os autarcas e torná-

los seus aliados. Este jogo de “sedução”, apesar de algumas dificuldades pontuais, 

parece ter tido bons resultados, o que levou muitos directores regionais a 

invocarem, sistematicamente, como indicadores de sucesso da sua acção, neste 

domínio, o número de concelhos que “estavam fechados” (isto é, com todos os 

jardins de infância ou escolas do 1º ciclo, com menos de 300 alunos, integradas em 

agrupamentos), ou em vias disso. 

Mas não foram só as autarquias que foram objecto de uma campanha inicial 

de aliciamento. As próprias escolas (através das suas direcções) e as associações 

de pais foram igualmente envolvidas, através de sessões de esclarecimento iniciais, 

onde era utilizada uma pedagogia dos “bons exemplos”, utilizando sobretudo os 

casos bem sucedidos de escolas que já tinham iniciado o processo de agrupamento 

mais cedo, mesmo antes da entrada em vigor do novo regime de gestão (no 

quadro do “despacho 27”).   

Contudo, a partir da análise das entrevistas, é possível dizer que não foi das 

câmaras que vieram os maiores obstáculos. As situações mais delicadas vieram da 

“resistência” ou “incompreensão” de algumas escolas e traduziam-se através de 

várias manifestações: receio de professores do 1º ciclo de serem absorvidos pelas 

escolas e professores do 2ºe 3º ciclos, nos agrupamentos verticais; receio das 

escolas e dos professores do 2º e 3º ciclos de perderem privilégios e recursos pela 

necessidade de terem de os partilhares com outras escolas do 1º ciclo, mais 
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desmunidas; receio de educadores de infância e professores do 1º ciclo pelos riscos 

de assumirem responsabilidades administrativas, no caso dos agrupamentos 

horizontais; incompatibilidades locais entre professores e escolas que não queriam 

integrar o mesmo agrupamento; afinidades de projecto e acção pedagógica entre 

escolas que eram colocadas pela direcção regional em agrupamentos diferentes; 

etc.. 

Foi nestas situações onde se verificaram as maiores diferenças na condução 

política e nas medidas tomadas, não só entre as direcções regionais mas, também, 

no interior das direcções regionais, em função dos CAE’s, ou técnicos que 

conduziam o processo.  

De um modo geral a estratégia da direcção regional baseava-se numa 

postura de diálogo e concertação procurando demover as escolas (ou grupos de 

professores) da sua “resistência” ou “propostas”, procurando apoio na autarquia e, 

eventualmente, junto de “grupos de interesses” opostos. Por vezes, recorria-se a 

soluções apresentadas como temporárias (“o namoro” a que se refere o director 

regional do Algarve), com o fim de criar um tempo de convivência entre as escolas 

que servisse para afastar “fantasmas” existentes, ou “arrefecer” oposições 

cristalizadas, tendo em vista evoluir para uma aceitação definitiva da solução 

proposta. Outras vezes, ia-se adiando a solução final, à espera de uma 

recomposição das forças em presença e de uma posição mais favorável às 

propostas da direcção regional. Em outras ocasiões, e em função das 

características, muitas vezes pessoais, dos diferentes interlocutores (dos 

organismos da administração regional e das escolas) recorria-se a processos mais 

impositivos que são, aliás, várias vezes referidos pelos entrevistados das 

federações sindicais e mesmo da confederação de pais. Finalmente, noutros casos 

(numa fase inicial do processo) a direcção regional viu-se coagida a aceitar 

propostas com que não concordava, na expectativa de no momento oportuno 

proceder a alterações mais consentâneas com a sua proposta inicial. 

 De um modo geral pode dizer-se que, por um lado, a constituição dos 

agrupamentos serviu, não só, para as direcções regionais exercerem uma 

“pedagogia de influência”, junto das autarquias (visando a sua adesão aos 

objectivos do novo regime de gestão escolar), mas também para reforçarem a sua 

capacidade estratégica na complexa “micro-política” local. Por outro lado, foi 

igualmente um momento importante para os vários sectores em presença (escolas, 

autarquias e administração regional) “medirem forças”, no contexto de um 

processo de negociação que, de certo modo, antecipa o que se irá passar com os 

“contratos de autonomia” quando, e se, eles vierem a realizar-se. 
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Os “contratos de autonomia”  

 

Apesar de se tratar de uma medida que ainda não tinha entrado em vigor no 

momento em que se realizaram as entrevistas, o decreto-lei definia algumas 

orientações gerais sobre os “contratos de autonomia”, a sua regulamentação era 

anunciada para breve e o seu conteúdo estava já em discussão no seio da “task 

force” e do “conselho restrito de directores regionais”.  

Até aqui, todo o esforço, da administração e das escolas, esteve concentrado 

no complexo processo de mudança dos órgãos de gestão e no reordenamento da 

rede escolar, sem que, até ao momento (e para lá destas mudanças formais) 

fossem visíveis os resultados “palpáveis” das novas competências e recursos 

previstos no  “novo regime de autonomia”. 

Neste sentido, importava saber (até pelo efeito prospectivo que induzia no 

discurso dos entrevistados) qual a opinião que tinham  sobre os “contratos de 

autonomia” no contexto da aplicação do decreto-lei 115-A/98. 

As opiniões dos responsáveis das duas federações sindicais têm de comum o 

facto de não demonstrarem muito entusiasmo em relação a esta modalidade de 

reforço da autonomia das escolas, tendo em conta o perigo de agravarem as 

desigualdades,  embora manifestem posições diferentes quanto às suas eventuais 

consequências.  

Para o responsável da FENPROF, a situação ainda é de “ver para crer”. As 

indefinições ainda são muitas, mas, de qualquer modo, considera que os contratos 

podem servir para desresponsabilizarem o Estado das suas obrigações,  na medida 

em que faz depender a qualidade do serviço público,  da capacidade de iniciativa 

das escolas ou dos apoios que elas granjearem. Além disso, a possibilidade de 

haver escolas que realizam contratos (e por essa via têm mais recursos) e outras 

que não os realizam, pode contribuir para agravar as desigualdades entre as 

escolas, não servindo para pôr em prática uma discriminação positiva que favoreça 

as escolas em piores condições e com mais dificuldades. 

Para o responsável da FNE, e em síntese, os contratos só deverão ser 

realizados em relação a projectos e recursos que estão para lá do que é necessário 

que todas as escolas tenham e façam, para cumprirem as funções a que estão 

obrigadas no quadro da legislação geral. Isto significa que os contratos não podem 

servir para resolver, à custa da iniciativa das escolas,  problemas que resultam da 

insuficiência ou deficiência dos apoios do Estado, em relação àquilo que todas as 

escolas, seja qual for a sua situação, projectos ou espírito de iniciativa devem ter. 
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Os contratos só se justificam para aquilo que as escolas querem fazer a mais ou 

querem fazer diferente. 

Para o representante da FNAES (estudantes) a questão dos contratos só se 

deve pôr quando estiverem satisfeitas as necessidades fundamentais das escolas, 

nomeadamente ao nível de “recursos”, “novas tecnologias” e “parque escolar”.  

Primeiro o Ministério da Educação deveria resolver estas questões e só depois disso 

é que as escolas saberiam com que poderiam contar para desenvolverem e 

contratualizarem os seus projectos. 

Mais optimista parece estar o representante da CONFAP  para quem os 

contratos são uma boa medida que “vai permitir que as escolas que têm força e 

personalidade avancem mais depressa do que as outras”.  Contudo para além das 

vantagens que o entrevistado antevê, enquanto modo de estimular e premiar as 

escolas que querem ir mais longe, existe o perigo de uma excessiva diferenciação 

que ponha em causa o equilíbrio entre as escolas e que contribua para que as 

escolas que estão mal fiquem piores. 

Finalmente por parte dos directores regionais as perspectivas ainda que 

mais animadoras não deixam de ser igualmente cautelosas e ainda muito sob o 

signo do desconhecido. Todos acham que a realização dos contratos pode ser um 

momento importante da evolução do processo (“a cúpula do edifício”, como lhe 

chama o director regional de educação de Lisboa) e que é inevitável que seja um 

processo gradual e diferenciado entre as escolas (uma fazem, outras não, conforme 

as condições e os projectos). Contudo ainda são formuladas muitas dúvidas sobre o 

processo e os meios de realizar. As principais dificuldades apontadas relacionam-se 

com a necessidade de as direcções regionais terem meios humanos e 

disponibilidades de recursos para negociarem os contratos com as escolas, bem 

como saber se as câmaras municipais têm capacidade (e vontade) para se 

associarem ao processo.  

 

Esta diversidade de opiniões e as várias reservas que foram levantadas faz 

antever que os contratos de autonomia, quando vierem a ser regulamentados e 

postos em prática, se tornem num novo momento crítico, com tudo o que isso 

significa de potencialidade de evolução se a “crise” for resolvida, ou de  retrocesso 

e retracção se as posições e as desconfianças existentes se enquistarem.  

De qualquer modo eles poderão constituir a primeira ocasião em que as 

escolas são confrontadas com a possibilidade de adquirirem vantagens tangíveis 

com o processo de aplicação do “novo regime de autonomia e gestão”, já que até 

aqui foi mais centrado na gestão (e nos aspectos formais das mudanças em curso) 

do que na autonomia. 
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Resumo do Estudo 

 

O presente relatório realizado no âmbito do Programa de Avaliação Externa do “Processo de 

Aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão aprovado pelo Decreto-Lei nº 

115-A/98 de 4 de Maio” incidiu sobre as mensagens colocadas na página “Forum-RAAG”, 

promovida pela Unidade de Acompanhamento e Apoio à aplicação do Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão das Escolas, localizada no Website do Departamento de Avaliação, 

Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação. 

A realização do estudo teve por objectivo a identificação das modalidades e conteúdos das 

funções desenvolvidas por aquele dispositivo de informação no quadro do acompanhamento 

e apoio à aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98.  

O “corpus” objecto do estudo é constituído pelas 809 mensagens colocadas naquela Página 

da Internet no período de 30 de Março de 1999 a 17 de Abril de 2000. 

As mensagens, depois de organizadas e editadas em formato adequado ao seu tratamento 

informático, foram objecto de análise de conteúdo. 

A análise de conteúdo realizada, traduzida na produção de indicadores de natureza 

qualitativa e na geração de medidas de estatística descritiva, é apresentada seguindo 

registos diferentes, mas complementares: a)  identificação e descrição em termos 

qualitativos das principais funções desempenhadas pela Página enquanto instrumento ao 

serviço da Unidade de Acompanhamento; e b) identificação e descrição, em termos 

quantitativos, da importância que a Página teve para os seus diversos utilizadores, aferida 

pelo grau de utilização, pelos assuntos abordados e sua distribuição ao longo do tempo, e 

ainda pelos tipos de utilização que lhe foi dada. 

Relativamente ao primeiro tipo de abordagem foi possível identificar quatro grandes funções 

desempenhadas pela Página: 1) Forum de Discussão; 2) Balcão de Atendimento da 

Administração; 3) Consultório Jurídico, e 4) Instrumento de Regulação.  

A mais importante de todas elas, do ponto de vista da dinâmica relacional entre o centro e a 

periferia da administração do Sistema Educativo e consequentemente para o processo de 

aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98 foi a função de Instrumento de Regulação. Com efeito 

é possível identificar uma lógica de permanente produção de orientações (sobre a forma de 

esclarecimentos, sugestões, opiniões, afirmação de concordância/discordância) por parte da 

Unidade de Acompanhamento que transcendeu a mera informação e que se traduziu na 

invasão muitas vezes das áreas de competência e autonomia das escolas.  

No segundo tipo registo, de índole mais quantitativa, a análise dos indicadores estatísticos 

mostra uma relação estreita entre as características e modo de utilização e funcionamento 

da Página e a agenda do processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98. Revela, 

também, os professores (do ensino secundário) como os utilizadores mais frequentes.  
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As mensagens centram-se prioritariamente nas questões relacionadas com os processos 

eleitorais e os órgãos de gestão. Por outro lado, o objecto das mensagens mais frequentes 

encontra-se relacionado com questões de natureza jurídico-administrativa.  

A distribuição das mensagens/comunicações, consideradas as diversas categorias utilizadas, 

confirma a predominância da utilização da Página como Instrumento de Regulação, aspecto 

realçado pela circunstância de, genericamente, em alguns tipos de comunicação e para 

determinados conteúdos, as mensagens/comunicações da Unidade de Acompanhamento não 

encontrarem relação directa com as questões colocadas pelos outros autores.  

Esta última situação objectiva uma segunda lógica de funcionamento da Página: 

aparentemente, a prestação de informações e/ou a produção de orientações, pela Unidade 

de Acompanhamento, são realizadas a partir do seu próprio entendimento do que é 

importante informar e/ou regular e não tanto em resposta às necessidades manifestadas por 

quem as solicita.  
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Síntese e Conclusões  

Não obstante, a preocupação de, por mais de uma vez, a Unidade de 

Acompanhamento ter referido que no âmbito do Fórum-Internet não era sua 

competência “fornecer respostas do tipo sim ou não, [...] mas antes ajudar as 

escolas e os seus órgãos de administração e gestão a reflectir e encontrar as 

soluções mais adequadas ao pleno desenvolvimento dos seus projectos 

educativos”, é possível identificar uma lógica permanente de produção de 

orientações (sobre a forma de esclarecimentos, sugestões, opiniões, afirmações de 

concordância/discordância) que transcendem largamente a simples informação 

sobre normativos. 

A função de regulação desempenhada pela Página, com a invasão muitas vezes das 

áreas de competência e autonomia das escolas, como instrumento da Unidade de 

Acompanhamento, é claramente a mais importante. A sua importância decorre quer 

da dimensão quantitativa da ocorrência de interpretações e orientações produzidas, 

quer em particular da natureza qualitativa dessas mesmas intervenções. 

Acresce ainda que fica por determinar a real influência exercida por este 

instrumento na regulação dos processos de aplicação do Regime de Autonomia. A 

ausência de um “contador” de utilizadores torna impossível aferir, mesmo que 

grosseiramente, o número de “visitantes” da Página. É razoável admitir que para 

além dos utilizadores-autores de mensagens, muitos outros tenham consultado a 

Página à procura de respostas para questões e problemas por si sentidos e por 

outros colocados. 

Sendo impossível avaliar na sua plenitude o efeito regulador do funcionamento da 

Página ele certamente terá sido bem maior do que pode aferir-se em termos de 

número de utilizadores-autores de mensagens. 

Atenta esta situação, não pode senão concluir-se que a ausência de um mecanismo 

de controle e avaliação dos efeitos de regulação e orientação produzidos constitui 

um erro inadmissível quer na concepção como no funcionamento da Página.   

Como se viu, em diversas situações, as orientações e interpretações apresentadas 

pela Unidade de Acompanhamento, para além de contraditórias, contrárias às 

normas legais e até erróneas, invadiram áreas reservadas da autonomia das 

escolas. Essas mesmas orientações e interpretações se produzidas por outros 

utilizadores constituiriam meras opiniões em confronto em debate num “forum de 

discussão”. 

Produzidas por uma Unidade de Acompanhamento criada pelo Ministério da 

Educação elas revestem uma importância institucional assumindo-se, para todos os 
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efeitos, como regras e normas a serem seguidas pelas escolas. Quando 

contraditórias, contrárias à lei, erróneas e quando invadindo áreas de autonomia 

das escolas, essas intervenções da Unidade de Acompanhamento ao pretenderem 

regular e orientar em determinado sentido os processos de aplicação do Regime de 

Autonomia apenas produziram desregulação e constrangimentos ao exercício da 

autonomia nos/pelos estabelecimentos de ensino. 

 

Os dados analisados mostram a existência de uma relação estreita entre as 

características e modo de utilização e funcionamento da Página e o calendário da 

aplicação do Regime de Autonomia. 

A maior frequência de comunicações verifica-se nos meses em que decorreram as 

eleições para as assembleias de escola e direcções executivas (Maio/Junho/Julho). 

Os utilizadores mais frequentes e regulares são os professores, as escolas do 

ensino secundário, que solicitaram fundamentalmente esclarecimentos e 

orientações sobre questões relacionadas com os órgãos de gestão e as eleições.  

Numa primeira aproximação verifica-se que o objecto das comunicações se 

encontra relacionado, essencialmente, com questões de natureza jurídico-

administrativa. 

 

A leitura das matrizes categoriais apresentadas revela a existência de um conjunto 

de relações que a seguir se indicam. 

A distribuição das comunicações por tipos de autores ao longo dos meses, regista 

alguns comportamentos-padrão, que traduzem, uma forte relação de dependência 

das respectivas intervenções na Página relativamente aos papéis desempenhados, 

preocupações e interesses sentidos. 

Os membros das “Direcções Executivas”, principalmente no período de Maio a 

Julho, os membros das “Assembleias de Escola”, desde Junho de 1999 com especial 

incidência em Janeiro/Fevereiro de 2000, e os “Professores”, durante todo o 

período de Março a Dezembro de 1999 com um pico máximo em Julho de 1999. 

Inequivocamente, o período de maior diversidade de tipos de autores, é constituído 

pelos meses de Maio a Julho de 1999. Onze tipos de autores, dos treze que em 

algum momento utilizaram a Página, fizeram-no neste período.  

As “Perguntas” e “Respostas” sobre “Informação sobre Leis/Normas” e as 

“Respostas” versando  “Interpretação sobre Leis/Normas” ocorreram durante todos 

os meses do período em estudo.  

Os meses de maior frequência, não são no entanto coincidentes: Junho/Julho de 

1999 e Fevereiro/Março para as perguntas solicitando informações sobre lei/norma, 

Maio/Setembro de 1999 para as perguntas “Interpretação sobre Leis/Normas” e 
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Maio/Julho de 1999 para as respostas “Interpretação sobre Leis/Normas”. As 

“Orientações” ocorrem particularmente nos meses de Abril/Maio, antecedendo a 

abertura dos processos eleitorais para as assembleias de escola e direcções 

executivas. Aparentemente, verifica-se uma tendência, na segunda metade do 

período, para uma centração funcional da Página nas perguntas/respostas, com a 

diminuição radical dos outros tipos de comunicações.  

A relação já detectada nas matrizes anteriores entre a distribuição temporal das 

comunicações e o calendário da instalação do Regime de Autonomia, é no caso da 

categoria “Conteúdos das Comunicações” ainda mais evidente.  

As questões relativas às “Eleições” concentram-se nos meses de Abril/Junho de 

1999. Apesar de percorrerem todos os meses, as questões relativas aos “Órgãos de 

Gestão” incidem especialmente no final do ano lectivo e início do seguinte. 

Por seu lado, as questões relativas aos “Regulamentos Internos” são mais 

frequentes a partir do início do ano lectivo, com as escolas a iniciarem os processos 

de revisão. 

Com início, também em Setembro, mas com incidência particular entre Novembro 

de 1999 e Fevereiro de 2000, os assuntos relativos aos “Planos e Projectos” 

mostram existir de facto uma forte relação entre a natureza das tarefas e trabalhos 

realizados nas escolas e o momento de utilização da Página, por parte dos actores 

escolares, nomeadamente os membros das “Direcções Executivas” e os 

“Professores”.  

Em termos da distribuição por autoria e conteúdos das comunicações, verifica-se 

que os membros das “Direcções Executivas” centram as suas comunicações em 

assuntos relacionados com processos de gestão, os membros das “Assembleias de 

Escola” nos assuntos relativos às “Assembleias Eleitorais” e “Assessorias Técnico-

pedagógicas” e os “Professores” em temas relacionados com os processos eleitorais 

(“Incompatibilidades” e “Capacidade Eleitoral Passiva”, particularmente) e com a 

organização escolar em matéria de horários de trabalho (“Reduções Lectivas”, 

“Distribuição do Serviço Lectivo”).  

Relativamente à matriz “Autoria da Comunicação X Tipo de Comunicação” o quadro 

geral é o de que as comunicações dos utilizadores são fundamentalmente 

“Perguntas” solicitando esclarecimentos sobre “Interpretação sobre Leis/Normas” e 

solicitando “Orientações” sobre processos e formas de actuação. As “Respostas” da 

Unidade Acompanhamento assumem geralmente a forma de informações e opiniões 

interpretativas sobre leis/normas. A reduzida importância das “Respostas” com 

“Orientações” é apenas aparente, já que resulta da sobreavaliação das respostas 

“Informação sobre Leis/Normas” derivada do formato adoptado para este tipo 

comunicação. Regra geral, as respostas produzidas pela Unidade de 
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Acompanhamento, contém uma componente informativa sobre o quadro legal que 

empola de forma significativa o número de comunicações deste tipo. 

 

Finalmente da análise da distribuição das comunicações por tipo e conteúdo 

verifica-se existir uma relação estreita entre perguntas/respostas referidas à 

“Interpretação sobre Leis/Normas”, situação inexistente no caso da “Informação 

sobre Leis/Normas”. 

Relativamente a este último tipo de comunicações, a lógica da prestação de 

informações transcende a mera resposta às solicitações feitas. 

Em relação às comunicações pedindo e veiculando “Orientações” verifica-se 

existirem duas componentes, só aparentemente antagónicas: por um lado existe 

uma relação directa entre as perguntas e respostas em determinado tipo de 

assuntos e por outro lado, a propósito de outros temas, existem orientações não 

previamente solicitadas e orientações solicitadas e não respondidas.  
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Resumo do Estudo 

 

O presente relatório incide sobre o processo de aplicação do Decreto-lei nº 115-A/98 de 4 de 

Maio, que aprovou o Regime de Autonomia, Administração e Gestão das Escolas, no primeiro 

ano da sua vigência – 1998/1999. A realização do diagnóstico sobre o processo de aplicação 

do Regime de Autonomia, Administração e Gestão (RAAGE) aprovado por aquele diploma, na 

análise dos tempos e ritmos de realização das etapas e no estudo das Assembleias 

Constituinte e de Escola, é o seu objectivo maior. 

A realização desse diagnóstico pressupôs o seguinte conjunto de objectivos 

intermédios/específicos:  

- caracterização geral das unidades escolares envolvidas no processo; 

- caracterização dos processos de aplicação, na dupla vertente dos agentes envolvidos e dos 

tempos gastos na sua realização: identificação dos agentes e circunstâncias relevantes para 

a explicação de situações “anómalas” - determinação dos tempos e ritmos e graus de 

concretização – verificação dos níveis de conformidade “temporal” das acções;  

- caracterização das Assembleias termos do número de elementos, da representação dos 

actores educativos e da evolução verificada, sobre esses aspectos, entre as Assembleias: 

identificação dos perfis médios, graus de representação dos actores educativos e evolução 

verificada na transição entre Assembleias; 

Para a concretização desses objectivos foram construídas duas baterias de indicadores de 

natureza quantitativa e recolhidos dados sobre as datas de realização das diversas acções 

constitutivas do processo de instalação do RAAGE, e sobre a dimensão e composição das 

Assembleias, junto das Direcções Regionais de Educação. 

De assinalar que, com excepção da Direcção Regional de Lisboa, obtivemos dados  de todas 

as restantes (parciais, no caso da Direcção Regional do Norte; totais, no caso das outras 

três).  

A primeira bateria de indicadores respeita aos “tempos” do processo de aplicação: a) 

indicadores de tempos de duração das acções; b) indicadores de conformidade temporal; e 

c) indicadores de posição (datas). A segunda diz respeito às Assembleias: a) indicadores de 

dimensão; b) indicadores de composição; e c) indicadores de evolução 

(dimensão/composição) entre tipos de Assembleias.  

Os diversos indicadores fazem uso de medidas estatísticas de localização (média, amplitude) 

e de dispersão (coeficiente de variação) para além da organização dos dados em matrizes 

bidimensionais e da respectiva análise de distribuição. 

A apresentação dos quadros de valores dos indicadores é feita separadamente para o O 

Processo de Aplicação e para as Assembleias. Em ambos os casos, e para cada tipo de 

indicadores, a apresentação segue um estrutura comum.  

 54



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - a /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 4 
 
 

 

Após uma introdução com esclarecimentos prévios de leitura e interpretação, segue-se uma 

Caracterização Geral do conjunto geral das unidades escolares e a apresentação dos dados 

relativos às quatro Direcções Regionais de Educação com unidades escolares incluídas no 

estudo.  Para cada um dos tipos de indicadores é apresentada igualmente uma ficha-resumo 

com os valores mais expressivos. 

O Relatório termina com uma síntese e a apresentação de algumas notas conclusivas. Nelas 

procura-se de forma breve explicitar as principais linhas de força e tendências verificadas, 

quer no processo de aplicação e instalação do RAAGE em termos de tempos e ritmos de 

realização das acções, quer nas características assumidas pelas Assembleias, no tocante à 

dimensão e composição.  

Relativamente ao processo de aplicação verifica-se: 

- um grau de concretização relativamente elevado em termos do número de processos 

completados em 1 de Setembro de 1999; 

- o incumprimento generalizado de prazos e calendários previstos para a realização das 

acções, com os atrasos maiores a verificarem-se nos actos de homologação;    

- a existência de pontos interruptivos – eleição da assembleia de escola e da direcção 

executiva – a impedirem a finalização de processos;  

- a importância das acções relativas aos Regulamentos Internos – nomeadamente o processo 

de homologação pela sua morosidade – na duração e ritmo de realização do processo de 

aplicação. A homologação dos Regulamentos Internos constitui o ponto critico do processo; 

- a existência de fenómenos de “alongamento” e “arrastamento” no tempo das acções, com 

estas a desenrolarem-se por períodos de tempo geralmente muito superiores a um ano;  

- a existência, igualmente, de fenómenos de inversão temporal de acções e o seu 

entrecruzamento, contrários à organização sequencial necessária à normalidade e 

“tranquilidade” no desenvolvimento dos processos;  

Relativamente às assembleias observa-se:  

- a existência de algumas situações de não conformidade normativa na sua dimensão e 

composição: mais de 20 membros, mais de 50% de docentes e inexistência de 

representantes dos encarregados de educação e das autarquias; 

- uma reduzida representação dos interesses sócio-económicos e culturais quer nas 

assembleias constituintes, quer nas assembleias de escola; 

- a tendência para o reforço da representação dos docentes entre os dois tipos de 

assembleias; 

- o aumento da representação dos interesses sócio-económicos e culturais em prejuízo da 

representação dos encarregados de educação e dos representantes do pessoal não docente; 

- o aumento da sua dimensão média; 

- uma opção clara pelo número par de membros, com a representação dos docentes a atingir 

o limite máximo permitido por lei.   
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Síntese e Conclusões  

 

Uma primeira referência que deve ser feita, no âmbito destas notas conclusivas, diz 

respeito à dificuldade encontrada na recolha da informação necessária à realização 

deste estudo e ao carácter lacunar do mesmo, o que impossibilitou que ele 

abrangesse a globalidade do território nacional continental.  

Não colocando em causa a solicitude e boa vontade demonstrada pelas Direcções 

Regionais de Educação na resposta ao nossos pedidos de dados, o certo é que a 

ausência de informação sobre as unidades escolares de uma Direcção Regional 

(Lisboa) e de alguns Centros de Área Educativa de uma outra (Direcção Regional do 

Norte) reduziu a validade do estudo, do ponto de vista da sua expressão geográfica 

e o significado nacional dos resultados obtidos.  

É de registar, igualmente, que alguns dos dados solicitados parecem ter sido 

recolhidos expressamente para responder aos nossos pedidos, o que causa alguma 

estranheza tendo em conta que eles nos pareciam ser dados essenciais para a 

monitorização e pilotagem do processo de aplicação do Decreto-Lei nº 115-A/98, 

por parte das Direcções Regionais. 

 

Considerando o quadro geral dos objectivos específicos definidos para este 

relatório, resumem-se em seguida as principais linhas de força, e conclusões gerais 

que pudemos detectar e extrair do trabalho de descrição e análise dos dados.  

 

 

Tempos, ritmos e processos 
 

Relativamente ao processo de aplicação do DL115A/98, enunciam-se a seguir 

alguns dos aspectos e características gerais mais relevantes para uma apreciação 

do modo como se verificou o seu desenvolvimento ao longo do tempo. 

 

Nível de concretização das acções 

O nível de concretização das acções, referidas ao final do ano lectivo de 1998/1999, 

aferida pelo nº de unidades escolares que haviam completado a instalação do 

RAAGE, é razoavelmente elevado. 

À data de 1 de Setembro de 1999, quatro em cinco unidades escolares possuíam 

direcções executivas eleitas e homologadas.  
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Pontos interruptivos: eleições da assembleia de escola e da direcção executiva  

A eleição da assembleia de escola e a eleição da direcção executiva constituem as 

duas acções que mais contribuíram para a interrupção do processo de aplicação. De 

facto no conjunto das 142 unidades escolares em que não foi completado o 

processo “parou” em 43 casos (30%) após a homologação do Regulamento Interno 

(não tendo sido eleita a assembleia de escola) e em 53 casos (37%) após a 

comunicação da eleição da assembleia de escola. Na generalidade dos casos, na 

sequência das interrupções foram nomeadas comissões provisórias/comissões 

executivas instaladoras ou eleitas comissões executivas instaladoras. 

 

Incumprimento do calendário das acções 

A contrastar com o relativo “sucesso” na concretização final dos processos, verifica-

se uma situação de incumprimento generalizado dos prazos de realização previstos.  

Exceptuando um reduzido número de casos, o processo iniciou-se com atraso. Esse 

atraso inicial aumentou de forma significativa a meio do calendário, pela acção 

conjunta da morosidade na elaboração, aprovação e homologação do Regulamento 

Interno. Com a recuperação verificada por força da rapidez na eleição da 

assembleia de escola e eleição da direcção executiva, o atraso médio final saldou-

se em cerca de mês e meio. 

 

O Ponto crítico do processo: a homologação do Regulamento Interno 

O principal ponto crítico detectado é constituído pelo processo de homologação do 

Regulamento Interno. Em termos de tempos médios é a acção que apresenta o 

maior valor, quer em termos do conjunto geral das unidades escolares quer na 

maior parte dos subconjuntos estudados. Esta acção é a que mais contribui para os 

atrasos verificados no decurso do processo. Situação que é generalizada qualquer 

que seja o subconjunto de unidades escolares. Encontra-se, igualmente, entre as 

acções que mais se “alongaram” no tempo. 

 

Eleições versus homologações: diferentes tempos de realização 

De forma quase sistemática verifica-se que, exceptuando os atrasos na aprovação 

do Regulamento Interno por parte das unidades escolares, foram os actos de 

homologação (de eleições e Regulamento Interno) que mais contribuíram para os 

atrasos verificados na realização da acções.  

Em contrapartida as eleições não só demoraram menos tempo (contado após a 

realização da última homologação que lhe antecede) como, no caso da eleição da 

assembleia de escola e da direcção executiva, foram mesmo factores de 

recuperação dos atrasos. 
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Inversão e ultrapassagem de etapas e tempos: a recuperação de atrasos 

Não sendo generalizada, é no entanto frequente, a situação de recuperação dos 

atrasos decorrentes, na maior parte dos casos, dos atrasos nos processos de 

homologação, ser feita pela “ultrapassagem” de etapas. Alguns tempos médios de 

realização de sinal negativo mostram a existência de processos de inversão 

verificada na realização das acções. A eleição da assembleia de escola em data 

anterior á da homologação do Regulamento ou a eleição da direcção executiva 

antes da comunicação da eleição da assembleia de escola, são situações verificadas 

com alguma frequência. Assim se explica os tempos médios extraordinariamente 

curtos na realização daquelas acções. 

 

Arrastamento e alongamento no tempo das acções 

Verificaram-se, no desenvolvimento das diversas acções do processo, fenómenos 

de “arrastamento” e de “alongamento” que vieram a traduzir-se, quer no 

entrecruzamento e inversão de etapas, quer na finalização dos processos muito 

após as datas previstas para o efeito.  

O caso da comunicação da eleição da assembleia de escola é paradigmático: entre 

a primeira, verificada em 12 de Fevereiro de 1999 e a última, em 10 de Outubro de 

2000, decorrem nada mais do que 606 dias. Os intervalos de tempo para as 

restantes, exceptuando apenas a nomeação e a eleição das comissões executivas 

instaladoras (com 91 e 201 dias), ultrapassam largamente o período de um ano. 

 

Condução dos processos nas unidades escolares: os tipos de órgãos executivos 

Regista-se uma relação extremamente interessante entre a o modo como o 

processo de aplicação se desenvolveu, em termos de ritmos e tempos, e o tipo de 

órgão que nas unidades escolares iniciou e conduziu o processo de instalação do 

RAAGE. Em termos gerais, os processos nas unidades escolares por comissões 

executivas instaladoras eleitas, decorreram de forma mais rápida e “eficiente”, 

mesmo nas acções de natureza eminentemente que à partida dependem das 

Direcções Regionais. Para as comissões executivas instaladoras nomeadas 

verificou-se o contrário  

 

 

Direcções Regionais e a aplicação do processo 

A análise de pormenor passível de ser feita a partir dos quadros de indicadores 

apresentados, mostra a existência de alguns aspectos específicos às Direcções 

Regionais. Um verificação imediata é de que em termos globais, as acções (de 

natureza eminentemente administrativa) realizadas pelos serviços das Direcções 
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Regionais demoraram mais tempo, contribuíram mais para os atrasos e alongaram-

se mais no tempo, do que as realizadas nas unidades escolares.  

As diferenças que existem entre as Direcções Regionais, fruto porventura do 

desequilíbrio de dimensão em termos geográficos e de unidades escolares, não é, 

no entanto suficiente para contrariar aquela conclusão genérica. 

 

Concretização, ritmos e tempos: quantidade versus qualidade? 

A taxa de concretização das acções, como já foi referido foi bastante elevada. 

A contrastar, contudo, são de assinalar as dificuldades manifestas em cumprir, quer 

os prazos, quer a sequencialidade das acções, bem como a diversidade de ritmos 

daí resultantes, que constituíram fortes constrangimentos à qualidade e necessária 

“tranquilidade” que o processo deveria ter tido. 

 

 

Da Assembleia Constituinte à Assembleia de Escola 
 

Relativamente ao segundo conjunto de objectivos, respeitantes às assembleias, os 

aspectos estruturantes e as linhas de força detectadas na sua evolução, na 

passagem das assembleias constituintes para as assembleias de escola, podem 

resumir-se nos pontos seguintes. 

 

Conformidade normativa  

Globalmente a dimensão e composição das assembleias obedece às normas 

estabelecidas no Decreto-Lei nº 115-A/98. Contudo registam-se algumas situações 

anómalas: dois casos de assembleias constituintes com mais de 20 membros; duas 

assembleias constituintes sem representantes dos encarregados de educação; doze 

assembleias (4 constituintes e 8 de escola) sem representantes das autarquias. 

Verifica-se, finalmente, que pelo menos na Direcção Regional do Centro, em 

algumas assembleias de escola a quota máxima de 50% de docentes, não foi 

observada.  

 

 

 

Reduzida representação dos interesses sócio-económicos e culturais  

A reduzida representação dos interesses sócio-económicos e culturais dificilmente 

passa despercebida. Não constituindo uma obrigatoriedade a sua representação, 

não deixa ser significativa a sua muito reduzida participação, principalmente no das 

assembleias constituintes. Apesar do aumento significativo da sua representação 

nas assembleias de escola, ela continua bastante reduzida. 

 59



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - a /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 4 
 
 

Perfil médio das assembleias  

Em termos médios, a dimensão das assembleias situa-se em 14 membros dos 

quais 7 são docentes, 2 são não docentes, 2 são encarregados de educação e os 

restantes 3 lugares repartem-se pelos restantes tipos de actores, isto é, alunos, 

autarquias e interesses sócio-económicos e culturais. Não existem grandes 

diferenças entre os perfis médios das assembleias. Esta conclusão vale tanto para a 

comparação entre tipos de assembleias como para a comparação entre os perfis 

médios verificados para as Direcções Regionais de Educação.  

 

Número par de membros das assembleias  

Um dos aspectos mais importantes e interessantes relativos à dimensão e 

composição das assembleias é o facto da grande maioria (cerca de 94%) ter um 

número par de membros. Outro aspecto que não deixará de lhe estar associado é o 

facto da representação dos docentes se situar muito próxima dos 50% (49,9% nas 

assembleias constituintes e 50,1 nas assembleias de escola). Para além disso a 

representação docente é a que apresenta maior estabilidade e uniformidade, em 

redor do valor médio. 

 

Evolução na dimensão da assembleias  

Na passagem das assembleias constituintes para as assembleias de escola 

verificam-se algumas tendências que importa referir. A primeira respeita ao 

aumento do número de elementos. A segunda, porventura ainda mais significativa, 

reside não tanto no crescimento em termos de número de elementos, mas antes na 

opção por assembleias maiores: o número de assembleias que aumentaram de 

dimensão é perto do dobro das que diminuíram.  

 

Evolução na composição das assembleias  

Na alteração da estrutura verificada entre os dois tipos de assembleia verifica-se 

que a entrada de 219 novos representantes dos interesses sócio-económicos (a que 

corresponde uma taxa de crescimento de 93%) implicou uma diminuição da 

representação do pessoal não docente e dos Pais e encarregados de educação. 

E contrapartida, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, a 

representação dos docentes aumentou. 
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Resumo do Estudo 

A investigação conduzida neste estudo integra-se no Programa de Avaliação Externa do 

"Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das escolas e 

agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio" e teve em 

vista os seguintes objectivos: (1) caracterizar o processo de mudança da estrutura formal e 

dos órgãos de gestão das escolas básicas e secundárias, e da constituição de agrupamentos 

no ensino básico; (2) estabelecer um ponto da situação sobre a aplicação do referido 

Regime, perto do final do ano lectivo de 1999/2000; e (3) recolher um balanço crítico sobre 

o processo em curso, na perspectiva dos professores responsáveis pela gestão de topo das 

escolas ou agrupamentos.  

A estratégia de investigação centrou-se num estudo extensivo com base numa amostra 

representativa do universo constituído pelos jardins de infância, escolas e agrupamentos da 

educação pré-escolar, ensino básico e ensino secundário do Ministério da Educação, situados 

em território continental. A recolha de dados foi efectuada com recurso à técnica do inquérito 

por questionário, sendo o respectivo instrumento aplicado ao gestores de topo das unidades 

de ensino seleccionadas, por via electrónica ou postal, tendo-se obtido uma taxa de retorno 

de 42%. As respostas foram objecto de tratamento informático, dando origem a informação 

estatística descritiva, a partir do qual se elaborou um relatório descritivo e interpretativo.  

Concluiu- se que, na maior parte das situações, a instalação das novas estruturas de 

direcção e gestão parece estar a concretizar-se sem sobressaltos significativos, num registo 

de evolução na continuidade. Não se registam rupturas nas rotinas e nos procedimentos 

correntes, próprios de culturas organizacionais específicas desenvolvidas na interacção entre 

a pressão normativista da administração central na educação, e a colegialidade docente 

expressa em práticas auto- gestionárias consolidadas no processo de "naturalização" da 

gestão democrática. O ensaio de reordenamento da rede escolar, expresso na criação dos 

agrupamentos, parece deparar com maiores dificuldades, dada a necessidade de enfrentar a 

inércia de dispositivos e procedimentos de gestão muito consolidados. 

Quanto à argumentação crítica desenvolvida em torno do debate político sobre o novo 

regime, verifica-se que teve um eco apreciável entre os docentes responsáveis pela gestão 

escolar, embora não assuma proporções muito significativas. Os pontos críticos mais 

referidos centram-se em argumentos aparentemente "neutros" (falta de preparação para a 

participação), de teor mais corporativo (o governo evita os problemas e responsabiliza os 

docentes perante o público), ou de conteúdo vincadamente político (expressão de uma 

política economicista de redução do investimento na educação).  
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De um modo geral, pode dizer-se que a iniciativa política expressa nas mudanças veiculadas 

pelo novo "Regime de Autonomia, Administração e Gestão" não parece ter produzido um 

efeito mobilizador significativo entre os actores com intervenção no contexto escolar, numa 

lógica de transformação da escola, e no sentido de melhorar a qualidade do serviço público 

de educação, notando-se, nomeadamente, algum distanciamento e desconfiança entre os 

docentes, manifesto desinteresse entre os estudantes, e uma prudente reserva entre os 

autarcas, embora pareça ter dinamizado a participação parental, pelo menos no que respeita 

à acção das respectivas estruturas associativas. 
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Síntese e Conclusões 

 

Ponto de situação do processo em 30 de Abril de 2000 

Na grande maioria das situações (70%), os órgãos de gestão das escolas e 

agrupamentos estavam regularmente constituídos. Verificaram-se situações 

indicadoras de eventuais dificuldades no desenvolvimento do processo (órgãos de 

gestão nomeados ou comissões provisórias) em apenas a 18% das situações 

reportadas.  

O reordenamento da rede escolar, ensaiado com a constituição de agrupamentos, 

implicou um processo mais prolongado, pois apenas 33% dos agrupamentos 

verticais e 52% dos agrupamentos horizontais tinham concluído o processo de 

constituição dos seus órgãos de administração e gestão, verificando-se neste tipo 

de unidades uma maior incidência de órgãos de gestão provisórios nomeados pelos 

serviços do Ministério da Educação. Nas escolas não agrupadas, o processo estava 

mais adiantado no ensino básico do que no ensino secundário.  

Em termos regionais, parece ter havido mais demoras e dificuldades no Alentejo, 

enquanto a região de Lisboa mostrou os dados mais favoráveis, na conclusão do 

processo e no recurso a soluções provisórias. 

 

 

A constituição da Comissão Executiva Instaladora 

Na grande maioria das situações o processo de transição foi conduzido por uma 

Comissão Executiva Instaladora, e as eleições para a constituição deste órgão de 

gestão efectuaram-se com base na apresentação de lista únicas de candidatos, 

predominando uma lógica de consenso sem recurso a alternativas formais.  

A composição das assembleias eleitorais revelou o peso determinante do corpo 

docente (54% dos eleitores, contra 21% de pais e encarregados de educação, e 

20% de representantes do pessoal não docente), enquanto os alunos, nas escolas 

onde puderam participar, constituíram, em média, apenas 13% dos eleitores.  

Os dados relativos à participação eleitoral revelaram uma intensificação do peso 

dos professores no processo, dado que a percentagem média de docentes votantes 

foi superior à percentagem média de docentes eleitores, enquanto que os pais e 

encarregados de educação, assim como os alunos, em minoria na assembleia, 
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revelaram menor participação de que resultou uma redução adicional da sua 

influência no resultado da eleição.  

Em geral, todo o processo foi bastante expedito, demorando cerca de um mês (em 

média), a entrada em funções das comissões executivas instaladoras. Detectaram-

se situações isoladas de maior demora, eventualmente decorrentes de 

bloqueamentos administrativos, conflitos ou irregularidades no processo.  

Quanto ao elenco das comissões executivas instaladoras, detecta-se uma 

significativa linha de continuidade em relação aos órgãos de gestão em exercício 

antes do início do processo de aplicação do novo de regime de administração e 

gestão. Assim, em cerca de dois terços das situações apuradas, o presidente da 

Comissão Executiva Instaladora exercera anteriormente funções de gestão de nível 

idêntico (presidente do conselho directivo, director executivo, delegado escolar ou 

director). A mesma tendência é manifesta, embora de forma menos acentuado, em 

relação aos restantes elementos da comissão. Detectou-se uma tendência que se 

designou de "presidencialista" em muitas escolas básicas dos 2º e 3º ciclos e 

secundárias, onde, em regra, os anteriores presidentes de conselhos directivos 

assumem as funções de presidente da comissão instaladora. Pelo contrário, nos 

jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico, surgem anteriores 

directores apenas como membros das comissões, facto que pode relacionar-se com 

a constituição de agrupamentos verticais, onde a presidência é atribuída a docentes 

dos ciclos superiores.  

 

 

A Assembleia Constituinte e o Primeiro Regulamento Interno 

A dimensão média das assembleias era de 14,2 membros, correspondendo assim a 

uma opção generalizada por uma composição de dimensão média, longe do limite 

máximo possível (20). A representação docente situou-se, em geral, no seu limite 

máximo (50% dos membros da assembleia), enquanto que os representantes dos 

pais e encarregados de educação e dos funcionários não docentes constituíam, em 

média, respectivamente 16% e 14%. Onde houve representação estudantil, 

correspondeu, em média, a 14% dos membros das assembleias. A representação 

da autarquia local fez-se, por norma, através de um único representante. A análise 

da composição da assembleia revela a tendência para maximizar a representação 

docente, mantendo-a no limite máximo autorizado, enquanto a representação dos 

pais e encarregados de educação tendeu a aproximar-se dos limites mínimos 

impostos. A participação dos alunos, quando existiu, assumiu também dimensões 

relativamente modestas. Assim, pode concluir-se que a composição das 
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assembleias constituintes revelou o domínio do corpo de professores neste órgãos 

responsáveis pela elaboração dos regulamentos interno das escolas ou 

agrupamentos.  

A análise do processo eleitoral permite concluir que se verificou uma atitude 

generalizada de grande consensualismo entre os professores, expressa na 

apresentação sistemática de listas únicas, estratégia eventualmente ditada pelo 

interesse em consolidar o controlo docente sobre o processo. Tal estratégia é 

particularmente relevante quando comparada com os processos eleitorais dos 

representantes de outros corpos, onde a ocorrência de listas únicas foi 

significativamente menor. No que respeita à representação dos pais e encarregados 

de educação, detectam-se sinais de uma significativa implantação das respectivas 

organizações representativas, na medida em que, na grande maioria das situações, 

os membros eleitos foram por elas propostos, verificando-se apenas 21% de 

situações em que houve eleição directa sem proposta prévia da associação.  

Na maior parte das situações, a elaboração do Regulamento Interno foi liderada 

pelo órgão de administração e gestão em funções, num contexto em que a 

Assembleia Constituinte se limitou a discutir e aprovar um documento que lhe foi 

proposto, e que foi elaborado fora do seu seio, por iniciativa directa ou indirecta, de 

outros órgãos (Comissão Executiva Instaladora, Conselho Pedagógico, Conselho 

Escolar). Por outro lado, o processo administrativo de homologação foi complexo e 

longo, implicando alterações do texto proposto em quase 90% das situações, e 

demorando mais de três meses em cerca de dois terços dos casos reportados, 

notando-se ainda significativas diferenças entre as diversas direcções regionais de 

educação.  

 

 

A Assembleia de Escola 

A composição média das assembleias de escola revela uma tendência para a 

desvalorização da função representativa destes órgãos, patente na sua dimensão 

significativamente inferior aos valores máximos autorizados. Esta desvalorização 

surge associada à maximização da representação docente, e à minimização da 

participação dos outros corpos (pais e encarregados de educação, pessoal não 

docente e alunos) e da representação de parceiros externos (autarquias, membros 

cooptados representando actividades de relevo local).  

O processo eleitoral para a constituição das assembleias de escola confirmou a 

tendência já anteriormente esboçada para a agregação da representação docente 

em listas únicas eleitas com votações muito expressivas. Esta tendência esbate-se 
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no caso do pessoal não docente, e, mais acentuadamente, no caso dos alunos, 

onde se verifica assinalável dispersão de candidaturas e de votos expressos. 

Quanto aos pais e encarregados de educação, confirma-se a consolidação do 

movimento associativo através do qual foi assegurada a designação dos 

representantes nas assembleias, em mais de quatro quintos das situações 

reportadas.  

Na maioria dos casos, este órgão de direcção estava já em pleno funcionamento, 

notando-se uma participação diferenciada dos diversos corpos e entidades nele 

representadas, com uma presença mais assídua dos docentes e outros funcionários, 

em reuniões com frequência e duração significativas , realizadas, na maior parte 

dos casos, nos dias de semana depois das 18 horas ou ao sábado. Assim, a 

assembleia de escola típica deste estudo, tinha aproximadamente 15 membros, 

metade dos quais professores, efectuara entre 3 e 6 reuniões, realizadas em 

horário pós-laboral, com uma duração média de 2 a 4 horas, e nas quais os 

docentes se tinham revelado mais assíduos. 

 

 

A Direcção Executiva 

O processo de eleição da direcção executiva confirmou a tendência para a 

valorização dos consensos e das convergências já detectada nas eleições 

anteriores, e, de uma forma mais intensa, no que se refere a eleições entre o corpo 

docente.  

A composição das assembleias eleitorais mostra que, em mais de 90% dos casos, 

os docentes constituíam 50% ou mais do total dos membros das assembleias 

eleitorais. A análise das votações efectuadas revela que os docentes constituíram 

60% dos votantes, enquanto que os alunos se ficaram por 8% e os representantes 

parentais por 14%. Verifica-se que 84% de eleitores que votaram eram 

funcionários da escola (docentes e não docentes). Assim o processo revela uma 

situação em que as direcções executivas, ou seja, os órgãos de gestão de topo 

destas organizações, representam sobretudo actores organizacionais com uma 

relação de trabalho remunerado com a escola ou agrupamento, assumindo assim 

uma feição de representação laboral de teor marcadamente auto- gestionário. As 

listas eleitas obtiveram sempre a maioria absoluta do sufrágio, e a análise da 

duração do processo administrativo não revelou demoras significativas.  

A configuração da direcção executiva revela uma opção generalizada por um 

modelo colegial formal (conselho executivo), em associação com a presença 
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dominante de lideranças unipessoais de natureza informal, num contexto de 

continuidade em relação aos modelos de gestão anteriores ao presente regime. A 

composição da direcção executiva em termos de género revela tendência para uma 

sobre- representação masculina, facto particularmente significativo num contexto 

profissional marcado por um elevado índice de femininização. Quanto aos ciclos ou 

níveis de ensino dos seus membros, as direcções executivas mostram uma sobre- 

representação dos ciclos ou níveis de escolaridade mais elevados. Os dados sobre 

as habilitações académicas mostram que a licenciatura é o grau dominante, e que a 

formação pós- graduada é ainda irrelevante. Finalmente os dados sobre a 

assessoria relevam uma tendência para o alargamento da equipa executiva, cuja 

composição original se mantém apenas em cerca de um terço das situações 

reportadas.  

Quanto ao Presidente do Conselho ou Director Executivo, os docentes que exercem 

a função de topo na gestão das escolas ou agrupamentos mostram um perfil 

caracterizado por um índice de femininização muito inferior ao do conjunto do corpo 

docente, havendo quase tantos docentes do género masculino como do género 

feminino. São maioritariamente licenciados, com mais de 20 anos de serviço 

docente, oriundos dos ciclos ou níveis de ensino mais elevados existentes na 

unidade, não possuem a formação especializada legalmente prevista, 

fundamentando a sua qualificação na experiência adquirida anteriormente no 

desempenho de funções idênticas, em muitos casos na mesma escola que agora 

dirigem.  

 

 

O Conselho Pedagógico. 

Este órgão de gestão intermédia tinha uma composição que, na maioria dos casos, 

se aproximava do seu limite máximo (20 elementos), com uma grande maioria 

constituída por docentes que, nas unidades acima do 1º ciclo do ensino básico, 

representavam maioritariamente as estruturas de coordenação disciplinar. Em 

geral, este conselho reunia mensalmente, em sessões com duração de duas a 

quatro horas, realizadas durante o período normal de funcionamento das 

actividades escolares (dias úteis até às 18 horas), parecendo ser entendido, ainda 

que informalmente, como o órgão central no processo de tomada de decisões na 

escola. 
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A Gestão Estratégica: o Projecto Educativo. 

Apenas cerca de um terço das escolas ou agrupamentos dispunha de um Projecto 

Educativo formalmente aprovado, não havendo dados que permitam detectar um 

efeito dinamizador da nova legislação nesta matéria. As escolas secundárias e os 

agrupamentos, por razões diferentes, parecem revelar mais dificuldades na 

formalização deste "instrumento" de gestão. O discurso sobre o Projecto Educativo 

revela adesão a uma abordagem tecnicista da gestão estratégica, de que o referido 

documento seria o instrumento privilegiado. Contudo, existem indícios para 

suspeitar que tal adesão não decorre de uma efectiva experiência gestionária 

compatível com tal discurso, exprimindo antes a assimilação de uma retórica 

gerencialista com impacto crescente na documentação oficial e na literatura de 

divulgação sobre gestão escolar.  

 

Os actores 

 

Os educadores e professores 

A pesquisa revelou que os educadores e professores se envolveram na aplicação do 

novo regime de autonomia e gestão das escolas e agrupamentos, nomeadamente 

participando nos processos eleitorais, na constituição dos órgãos de direcção e 

gestão, e na elaboração de documentos fundamentais como o Regulamento Interno 

e o Projecto Educativo. Contudo, tal envolvimento parece concretizar-se num 

contexto de cepticismo e de desconfiança em relação às intenções das autoridades 

governamentais a respeito das mudanças em curso. Assim, pode entender-se esta 

mobilização em torno da aplicação do regime em questão como uma atitude 

pragmática centrada na preocupação em garantir o funcionamento das escolas e 

em manter a estrutura de gestão escolar sob a tutela do corpo docente.  

 

Os pais e encarregados de educação 

O reforço do envolvimento parental nas estruturas de direcção e gestão das escolas 

tem constituído um dos objectivos enunciados de forma mais insistente no contexto 

da iniciativa governamental que lançou o regime cujo processo de aplicação agora 

se avalia. Os dados obtidos revelam uma participação generalizada dos pais e 

encarregados de educação nos processos eleitorais de constituição dos novos 

órgãos de direcção e gestão das escolas e agrupamentos, com uma intervenção 

dominante das respectivas estruturas associativas. Os gestores escolares inquiridos 

revelam uma atitude pragmática relativamente às vantagem da participação dos 
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pais e encarregados de educação, mas não deixam de evidenciar reservas sobre a 

qualidade dessa participação, nomeadamente sobre a representatividade e as 

motivações do activismo parental, recusando contudo uma visão radical sobre os 

pretensos efeitos perversos desse activismo.  

 

O pessoal não docente 

A participação dos funcionários não docentes foi suficiente para assegurar o 

envolvimento nos processos eleitorais e a respectiva representação dos órgãos 

colegiais, embora com algum défice de mobilização e pouco impacto no perfil do 

desempenho profissional. De qualquer modo, os responsáveis docentes inquiridos 

parecem reconhecer-lhes capacidade de intervenção, e efectiva participação 

naqueles órgãos.  

 

Os alunos 

A configuração das estruturas de direcção e gestão das escolas com recurso a 

instâncias colegiais de participação social fundamenta-se na intenção de promover 

dispositivos e práticas democráticas com impacto positivo na governabilidade das 

instituições, através do alargamento dos processos decisórios formais a um número 

crescente e diversificado de actores organizacionais. Pretende-se ainda um efeito 

de socialização através da promoção de vivências e o desenvolvimento de atitudes 

congruentes com a aquisição e consolidação dos valores básicos da democracia. 

Tem sido justamente neste segundo nível, ou seja, no valor educativo da 

experiência da participação social, que se têm fundamentado as iniciativas de 

envolvimento dos alunos nos órgãos de direcção e gestão das escolas, pensando-se 

que a escola também pode ser "uma escola de democracia".  

Os dados recolhidos no presente estudo não parecem constituir motivo para uma 

avaliação optimista da consecução destas finalidades formativas. A informação 

relativa aos processos eleitorais revelou índices de participação modestos, 

principalmente quando comparados com os dos outros grupos envolvidos nesses 

processos  

A imagem da participação estudantil neste processo, transmitida pelos gestores 

escolares inquiridos, corresponde a uma visão claramente pessimista sobre a 

motivação e o envolvimento dos alunos, fazendo crer que se está longe de atingir 

os objectivos socializadores da escola, no fomento de uma cultura democrática 

entre os jovens  

Quanto ao impacto do processo nos comportamentos e atitudes dos estudantes, a 

imagem transmitida não permite inferir efeitos formativos assinaláveis.  
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As causas do desinteresse estudantil pelo processo não parecem residir numa 

pretensa imaturidade dos jovens. Provavelmente, terão a ver com o próprio 

contexto organizacional em que as propostas de participação são apresentadas. 

Numa lógica em que se valorizam sobretudo os aspectos formais e processuais, os 

alunos sentem que, no quotidiano escolar, a sua influência real nos processos de 

tomada de decisões permanece insignificante. Assim, este exercício de participação 

estudantil corre o risco de se transformar numa formalidade ritual, irrelevante para 

a expressão dos interesses e pontos de vista dos alunos, ou seja, numa caricatura 

da democracia que contraria a aquisição de uma verdadeira cultura democrática.  

 

As autarquias locais 

A representação autárquica na Assembleia Constituinte e na Assembleia de Escola 

fez-se sempre por intermédio de um único elemento, e concretizou-se 

efectivamente em todas as unidades sobre que se recolheu informação. A 

participação dos representantes autarcas nas reuniões da assembleia de escola 

revelou um índice modesto, pouco ultrapassando os 50%. Os dados apontam para 

a convicção de que os responsáveis autárquicos se preocupam principalmente com 

a execução formal das responsabilidades legalmente cometidas ao poder local, 

manifestando de forma implícita um certo distanciamento político face ao processo 

em curso, não assumindo um papel activo e dinamizador. Na relação tripartida 

entre as escolas, a autarquia, e os serviços da administração educativa, marcada 

frequentemente por pontos de vista e interesses diferentes, o que pareceu marcar 

o posicionamento autárquico em todo o processo foi a tentativa de manter uma 

posição equidistante em relação às escolas e ao serviços do Ministério da Educação  

 

Os serviços da administração educacional 

A imagem geral da actuação dos serviços de administração educacional parece 

caracterizar-se por um posicionamento de acompanhamento e apoio, sem 

autoritarismos mas sem o exercício efectivo de um papel dinamizador, com 

reduzida eficácia, défice de preparação técnica capaz de responder às dúvidas 

colocadas pelas escolas, e de coordenação quanto ao teor da informação emitida 

pelos diversos serviços. A ideia geral é a de que a intenção declarada de reduzir a 

pressão regulamentadora e de aumentar a capacidade de decisão na escola, não 

teve (ainda) impacto apreciável no quotidiano escolar e nas representações dos 

professores.  
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O olhar dos gestores escolares sobre o processo 

As consequência do novo regime 

Um dos fundamentos centrais para as mudanças promovidas na direcção e gestão 

das escolas consiste no pressuposto de que se produzem impactos positivos na 

melhoria do funcionamento e na qualidade do serviço prestado. 

Em síntese, pode afirmar-se que, tanto quanto os dados recolhidos indiciam, a 

aplicação do novo regime de direcção e gestão significou um aumento da 

democraticidade do governo das escolas, e a abertura de perspectivas de maior 

integração comunitária, estando porém ainda muito distante o desiderato da 

definição de políticas educativas locais. Os impactos na eficiência da gestão e na 

qualidade e equidade da educação proporcionada parecem ser pouco significativos 

ou tendencialmente irrelevantes, assim como o efeito nas relações entre as escolas 

e a administração educativa, as quais continuam centradas na pressão normativa 

do controle burocrático. Finalmente, no que se refere aos parceiros associativos, o 

inquérito indicia que apenas o movimento parental parece ter obtidos ganhos 

significativos.  

 

Questões críticas globais 

Em geral, a argumentação crítica desenvolvida em torno do debate político sobre o 

regime em análise teve um eco apreciável entre os docentes responsáveis pela 

gestão escolar, embora não assuma proporções muito significativas. Os pontos 

críticos que parecem mais populares centram em argumentos aparentemente 

"neutros" (falta de preparação para a participação), de teor mais corporativo (o 

governo evita os problemas e responsabiliza os docentes perante o público), ou de 

conteúdo vincadamente político (expressão de uma política economicista de 

redução do investimento na educação).  
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Síntese final 

Na maior parte das situações, a instalação das novas estruturas de direcção e 

gestão parece estar a concretizar-se sem sobressaltos significativos, num registo de 

evolução na continuidade. Não se registam rupturas nas rotinas e nos 

procedimentos correntes, próprios de culturas organizacionais específicas 

desenvolvidas na interacção entre a pressão normativista da administração central 

da educação, e a colegialidade docente expressa em práticas auto- gestionárias 

consolidadas no processo de "naturalização" da gestão democrática.  

O ensaio de reordenamento da rede escolar, traduzido na criação dos 

agrupamentos, parece deparar com maiores dificuldades, dada a necessidade de 

enfrentar a inércia de dispositivos e procedimentos de gestão muito consolidados. 

De um modo geral, pode dizer-se que a iniciativa política contida nas mudanças 

veiculadas pelo novo "Regime de Autonomia, Administração e Gestão" não parece 

ter produzido um efeito mobilizador significativo entre os actores com intervenção 

no contexto escolar, numa lógica de transformação da escola, e no sentido de 

melhorar a qualidade do serviço público de educação, notando-se, nomeadamente, 

algum distanciamento e desconfiança entre os docentes, manifesto desinteresse 

entre os estudantes, e uma prudente reserva entre os autarcas, embora pareça ter 

dinamizado a participação parental, pelo menos no que respeita à acção das 

respectivas estruturas associativas. 
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Resumo do Estudo 

 

A investigação conduzida neste estudo integra-se no Programa de Avaliação Externa do 

"Processo de Aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das escolas e 

agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio" e consiste 

numa caracterização do olhar dos presidentes das assembleias de escola (ou de 

agrupamentos de escolas), e, subsidiariamente, dos membros docentes desses mesmos 

colectivos, sobre o processo de reconfiguração da estrutura e da administração das 

respectivas escolas. Foi desenvolvido na sequência de um outro estudo extensivo mais 

amplo, onde se procedeu à caracterização de um ponto de situação do processo de aplicação 

do referido regime, com base em informação oriunda dos responsáveis pela direcção 

executiva das escolas ou agrupamentos abrangidos (Afonso e Viseu, 2001). 

Da amostra seleccionada no referido estudo (350 unidades) obtiveram-se respostas relativas 

a 148 unidades, as quais constituíram a nova amostra utilizada no presente estudo, tendo-se 

obtido respostas relativas a 72 unidades, o que corresponde a uma taxa de retorno de 49%. 

Para além dos dados referentes aos presidentes das assembleias de escola ou agrupamento, 

obteve-se ainda informação relativa a 383 membros docentes das referidas assembleias, o 

que corresponde a uma média de cerca de cinco docentes por unidade considerada. A 

informação recolhida refere-se a um número reduzido de escolas e agrupa! mentos, pelo que 

os dados só podem ser interpretados como tendências que carecem de ulterior verificação.  

A recolha de informação foi executada através da adaptação de parte do questionário de 

opinião anteriormente utilizado no estudo extensivo já referido e que tinha sido concebido a 

partir de conjuntos de proposições sobre os efeitos do processo em termos da participação 

dos diversos actores nos processos eleitorais e nos órgãos colegiais, em termos das 

consequências para o funcionamento da organização e a qualidade do serviço, e em termos 

de questões críticas globais desencadeadas pelo o debate público sobre o processo em 

causa.  

Concluiu-se que o olhar destes actores revela um envolvimento dos docentes neste processo 

que parece determinado por uma atitude genérica de reserva e precaução. Quanto ao 

envolvimento parental, a atitude destes inquiridos assume contornos claramente críticos e 

pouco favoráveis, embora de forma menos acentuada no caso dos titulares do cargo de 

presidente da assembleia. A participação do pessoal não docente é objecto de uma avaliação 

favorável, embora se reconheça um impacto reduzido nos respectivos desempenhos 

funcionais. Quanto aos alunos, a informação disponível revela uma apreciação muito 

negativa e pessimista do seu posicionamento, marcado pelo desinteresse e alheamento face 

aos dispositivos de participação.  
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Também em relação aos serviços do Ministério da Educação se colhe uma imagem negativa 

do respectivo desempenho, caracterizado por falta de iniciativa, ambiguidade, falta de 

clareza e de coordenação e inadequação de procedimentos, notando-se neste caso, posições 

mais críticas por parte dos próprios titulares da presidência das assembleias. Já no que se 

refere às autarquias a imagem obtida é marcada pela reserva e prudência em relação ao 

processo em curso. O impacto das transformação em apreço não é visto como muito 

significativo, predominando uma imagem de permanência e continuidade, embora se 

assinalem mudanças no plano de uma maior ligação da escola ao seu contexto local, e no 

plano de uma acrescida democraticidade do funcionamento da organização. Finalmente no 

que respeita ao questionamento e debate político que tem envolvido este processo, a 

informação recolhida aponta para um moderado impacto crítico na opinião destes 

profissionais.  
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Síntese e Conclusões 

 

A participação dos docentes 

O envolvimento dos docentes neste processo parece determinado por uma atitude 

genérica de reserva e precaução. Assim, são mais de três quartos os presidentes 

das assembleias que consideram que os docentes "temem que estas mudanças 

impliquem mais responsabilidades e trabalho, sem as necessárias contrapartidas", e 

são também mais de dois terços os que entendem que tais mudanças "como uma 

imposição do Ministério que não dá resposta às reais necessidades das escolas". Por 

outro lado, não parece existir o receio de que as transformações em curso alterem 

significativamente o "status quo". Com efeito, apenas cerca de um quarto dos 

respondentes acredita que "o novo regime reduza a autonomia e o poder dos 

professores" e que vem "complicar o funcionamento das escolas e provocar 

conflitos".  

De um modo geral, a opinião dos outros membros docentes das assembleias revela 

uma atitude de maior distanciamento e antagonismo face ao processo. Assim, aos 

contrário dos presidentes, a maioria dos outros docentes considera que o novo 

regime é efectivamente uma fonte de complicações e conflitos no interior das 

escolas, enquanto que a percentagem dos que se preocupam com o risco de 

redução da autonomia e poder dos professores sobe para cerca de 50%. Por outro 

lado, a desconfiança em relação às intenções da tutela é claramente maior entre os 

docentes. Assim, são mais de dois terços os que consideraram que os professores 

"desconfiam que o Ministério pretende sobretudo desresponsabilizar-se da 

resolução dos problemas", enquanto crescem também significativamente os que 

não crêem que o novo regime lhes vai proporcionar "melhores condições de 

trabalho com reflexos positivos no sucesso escolar". Finalmente, pode entender-se 

a mobilização em torno da aplicação do regime em questão como uma atitude 

pragmática centrada na preocupação em garantir o funcionamento das escolas e 

em manter a estrutura de gestão escolar sob a tutela do corpo docente. Uma visão 

deste teor, explicitando o comportamento estratégico dos docentes, acolhe cerca de 

50% das opiniões dos docentes, percentagem muito superior à dos presidentes das 

assembleias (pouco mais de um terço das opiniões expressas).  
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A participação dos pais e encarregados de educação 

A atitude dos presidentes das assembleias face ao envolvimento parental nas 

estruturas de direcção e gestão das escolas assume contornos claramente críticos e 

pouco favoráveis. Assim, os pais e encarregados de educação que se interessam 

pelos assuntos da escola são visto como "uma pequena minoria elitista" (mais de 

70% de respostas expressas), considerando-se que a respectiva associação "não é 

representativa porque a maioria dos pais não participa" (mais de dois terços dos 

respondentes). Também cerca de dois terços dos respondentes considera que os 

pais "só se interessam pela situação concreta dos filhos e não pelos assuntos gerais 

da escola". Por outro lado, não parece que o novo regime tenha alterado 

substancialmente o panorama da relação dos pais com a escola, já que apenas 

pouco mais de um terço dos respondentes notou "um aumento significativo da 

respectiva participação na vida escolar.  

Contudo, os dados obtidos não revelam sinais de posicionamentos formalmente 

hostis à participação parental, Assim, só menos de 10% dos respondentes acredita 

que o alargamento da participação dos pais tenha dado origem a conflitos com 

professores, e apenas uma minoria de menos de 20% considera que os pais gozam 

de "uma influência exagerada sobre a direcção da escola". Por outro lado, cerca de 

dois terços dos respondentes concorda que os pais estão agora "mais exigentes e 

críticos", mas considera que a participação parental ajuda "a melhorar o 

funcionamento da escola" e dá "mais força à direcção para defender os interesses 

da escola". Finalmente, no que respeita à promoção da participação parental, mais 

de 95% dos respondentes considera que a direcção da escola garantiu as 

"condições adequadas", mas já no que respeita ao Ministério da Educação, não 

chega a 50% a percentagem dos que consideram terem sido criadas essas 

condições. 

De um modo geral as opiniões expressas pelos membros docentes das assembleias 

confirmam e reforçam as tendências esboçadas pelas respostas dos responsáveis 

pela presidência desses órgãos de administração escolar. Assim, por exemplo, são 

em menor percentagem os docentes que notaram "um aumento significativo da 

participação dos pais" (pouco mais de um quatro, contra cerca de 40% entre os 

presidentes). Por outro lado, quase metade dos docentes concorda que "os pais e 

encarregados de educação não têm preparação para tomar decisões sobre assuntos 

das escola", enquanto que entre os presidentes das assembleias, apenas cerca de 

um terço dos respondentes manifesta idêntica opinião.  
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A participação do pessoal não docente 

Em geral, a participação dos funcionários não docentes é objecto de uma avaliação 

favorável por parte dos docentes que presidem às assembleias de escola. Assim, 

apenas uma minoria de cerca de um quarto dos respondentes considera a sua 

participação irrelevante e concorda com o argumento de que lhes falta preparação 

"para compreender os assuntos que são discutidos na assembleia". Por outro lado, 

apenas cerca de um terço considera ter sido difícil mobilizá-los "para apresentarem 

listas e participarem nas eleições". Contudo, a sua participação efectiva nas 

eleições e na elaboração do regulamento interno já não merece uma avaliação tão 

positiva (apenas metade dos respondentes a consideraram "elevada"), enquanto 

que o impacto de todo o processo na qualidade do desempenho funcional não 

parece ter sido muito significativo (apenas pouco mais de metade dos respondentes 

declararam acreditar que o processo favoreceu nestes funcionários "uma atitude 

mais responsável e empenhada". 

A análise das opiniões dos restantes docentes membros das assembleias não revela 

discrepâncias significativas em relação às posições expressas pelos presidentes 

destes colectivos de administração escolar.  

 

A participação dos alunos 

Os dados recolhidos sobre a participação dos alunos abrangem um número muito 

reduzido de escolas (apenas 25 das 72 unidades donde de recolheu informação), 

pelo que as tendências identificadas carecem de confirmação por meio de outros 

dispositivos de pesquisa. De qualquer modo, a informação disponível revela uma 

apreciação muito negativa da participação dos alunos por parte dos docentes que 

presidem às assembleias de escola. Assim, em geral, uma grande maioria dos 

respondentes considerou pouco elevada a participação dos alunos nas eleições e na 

elaboração dos regulamentos internos, e avaliou como muito difícil a mobilização 

dos alunos para "apresentarem listas" e "participarem nas eleições". A avaliação da 

participação dos representantes dos alunos na Assembleia de Escola e no Conselho 

Pedagógico revela uma imagem muito desfavorável, pois apenas cerca de um terço 

dos respondentes considera que os alunos participam activamente nas reuniões 

desses órgãos. Já no que se refere aos conselhos de turma as opiniões parecem 

mais favoráveis, uma vez que mais de metade dos respondentes considera que os 

alunos participam activamente nas reuniões destes órgãos de gestão intermédia.  

O distanciamento dos alunos em relação às estruturas de participação é manifesto 

quando a grande maioria dos respondentes considera que eles não se interessam 
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pelos assuntos discutidos nas reuniões da Assembleia de Escola ou do Conselho 

Pedagógico, não estão conscientes dos problemas da escola, e nem sequer sabem 

quem são os seus representantes naqueles órgãos colegiais. Tal distanciamento é 

sublinhado pelo facto de serem muito poucos os respondentes que atribuem um 

papel significativo à Associação de Estudantes na mobilização dos alunos para a 

participação neste processo.  

Contudo, este défice de interesse e participação estudantil não é interpretado como 

um problema intrínseco, já que a grande maioria dos respondentes não atribui o 

problema a uma hipotética falta de "maturidade" dos jovens. Possivelmente estará 

associado ao próprio contexto formalista e ritualizado em que a participação é 

proposta, distante das necessidades e dos interesses imediatos dos estudantes. 

Contudo, não deixa de ser significativo que, nesta questão da maturidade dos 

estudantes, as opiniões da generalidade dos membros docentes das assembleias se 

diferencie da perspectiva dos presidentes daqueles órgãos. Com efeito, em relação 

às respostas dos presidentes, é muito superior a percentagem dos docentes que 

consideram que efectivamente os alunos não revelam "maturidade suficiente para 

participarem nos órgãos de direcção da escola". Aliás, de um modo geral, a opinião 

dos docentes caracteriza-se por acentuar ainda mais uma postura crítica e 

pessimista sobre a participação estudantil, sendo claramente maioritários os que a 

consideram "praticamente irrelevante" (entre os presentes das assembleias esta 

percentagem é significativamente menor), e atingindo mais de dois terços a 

percentagem dos que 

Em síntese, constata-se uma imagem de irrelevância do processo em relação aos 

alunos, cujo comportamento não parece revelar sinais significativos de um 

"aumento do interesse em participar na discussão dos assuntos da escola", nem de 

"uma atitude mais crítica e reivindicativa". De facto, parece que os interesses e as 

estratégias dos estudantes se jogam noutros contextos e com outros instrumentos.  

 

O Ministério da Educação 

De um modo geral, os respondentes expressam uma visão negativa da actuação 

dos serviços da administração educacional na condução do processo de aplicação 

do regime a que se refere este estudo. Assim, a actuação dos diversos serviços, em 

especial as direcções regionais, é caracterizada pela maioria como revelando falta 

de iniciativa, contradições entre informações e orientações oriundas de diferentes 

fontes, falta de coordenação, ambiguidade e falta de clareza nas orientações 

transmitidas, reduzida eficácia no acompanhamento do processo, e papel 

irrelevante na mobilização dos pais e encarregados de educação a nível local. A 
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maioria dos inquiridos considerou ainda inadequada a actuação dos serviços 

inspectivos, e detectou falta de cooperação entre os serviços do Ministério da 

Educação e a autarquia. Finalmente, não parece ter-se atenuado a pressão 

regulamentadora da administração educativa, pois a maioria das respostas não 

detecta sinais de que os normativos se tenham tornado mais genéricos e flexíveis. 

Apesar de tudo, a maioria dos inquiridos dá conta de uma atitude de apoio e de um 

posicionamento maleável por parte das direcções regionais de educação, 

reconhecendo que existiu convergência de actuação entre as direcções regionais e 

os seu serviços desconcentrados, e que a gestão escolar dispõe de uma maior 

margem de autonomia na medida em que "há agora assuntos que são resolvidos na 

escola e que anteriormente tinham que ser colocados à consideração da Direcção 

Regional.  

Merecem realce algumas contradições, pontuais mas significativas, entre as 

respostas dos titulares da presidência das assembleias e os restantes docentes 

membros desses órgãos. Assim, os presidentes tendem a assumir posições mais 

críticas em relação ao teor e à qualidade técnica da intervenção dos serviços da 

administração educacional, enquanto dos docentes tendem a atenuar tais críticas, 

nomeadamente no que se refere à caracterização autoritária da intervenção das 

direcções regionais, à falta de preparação dos serviços para responder a dúvidas e 

solicitações, e à ambiguidade e falta de clareza das informações e orientações 

difundidas. Provavelmente, tal discrepância, contraditória em relação a outras 

dimensões de análise deste estudo, poderá estar relacionada, por parte dos 

presidentes de assembleia, com um conhecimento mais profundo e com uma 

relação mais próxima com os processos de inter-acção institucional entre a escola e 

os serviços em causa.  

 

As autarquias locais 

A actuação das autarquias expressa nos resultados do inquérito caracteriza-se por 

uma actuação marcada pela reserva e pela prudência face ao processo de mudança 

em que foram envolvidas. Assim, a maioria dos respondentes traça uma imagem 

das autarquias como entidades colaborantes mas sem iniciativa e envolvimento 

activo, numa lógica de cumprimento da lei mas sem qualquer intenção 

dinamizadora do processo de instalação dos novos dispositivos organizacionais e de 

administração escolar, sem intervenção significativa na mobilização dos pais e 

encarregados de educação, ao nível local, não sendo percepcionadas por estes 

actores como parceiros ou aliados significativos na dinâmica política que envolveu o 

processo.  
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Não se detectam diferenças relevantes entre as perspectivas dos titulares da 

presidência das assembleias , e os pontos de vista expressos pelos restantes 

docentes.  

 

Impacto no funcionamento das escolas 

A avaliação do impacto das transformações em curso no funcionamento das escolas 

e na prestação do serviço de educação sublinha, como factores mais significativos, 

uma maior ligação da escola com a comunidade, possibilitando a adaptação da 

prestação do serviço às características locais, e uma maior democraticidade do 

dispositivo organizacional. Contudo, tal ligação à comunidade não parece ser 

suficiente para assegurar a existência de uma política educativa local, sendo 

considerada irrelevante a dimensão local da política educativa. Para além dos 

aspectos referidos, os respondentes salientam a irrelevância do processo em 

relação à qualidade, equidade e eficiência na prestação do serviço, onde não 

detectam mudanças significativas. Quanto ao relacionamento institucional com os 

serviços da administração educativa, os dados também não revelam sinais de 

mudança, dado que a percepção destes actores não releva alterações significativas 

no peso do controlo burocrático sobre a escola. De um modo geral, os dados 

relativos aos docentes não diferem das tendências acima enunciadas e referidas 

aos pontos de vista dos titulares da presidência das assembleias. Apenas se nota 

alguma discrepância no que se refere à capacidade da escola para adequar a 

prestação do serviço às necessidades locais, temática em que os docentes parecem 

revelar uma atitude mais céptica do que os referidos titulares.  

 

Atitudes críticas face ao processo 

As questões colocadas aos inquiridos destinavam-se a recolher elementos que 

permitissem caracterizar a adesão destes actores relevantes a um conjunto 

diversificado de críticas às políticas e aos procedimentos desenvolvidos no âmbito 

da concepção e aplicação dos novos dispositivos organizacionais e de administração 

e gestão escolar. O teor da informação recolhida permite inferir que, em termos 

globais, estas críticas não tiveram um impacto significativo. Assim, são sempre 

menos de metade os respondentes que declaram concordar com as proposições 

sugeridas, e, na maioria dos casos, esse posicionamento crítico abrange apenas 

cerca de um terço dos inquiridos. Assim, as críticas com menor acolhimento 

centram-se num hipotético aumento de conflitos prejudicial ao regular 

funcionamento das escolar e à qualidade do ensino (11% de concordância) e numa 

pretensa falta de confiança do Ministério nos professores (22% de concordância). O 
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argumento de que "o novo regime promove a desigualdade de condições entre as 

escolas, gerando injustiças e discriminações anti-democráticas" recolhe apenas a 

concordância de 28% dos inquiridos. A ideia de que a participação exige preparação 

pedagógica "que a maioria das pessoas não possui", e o argumento de que a 

novidade do dispositivo tornou os actores mais dependentes de orientações 

superiores, reforçando portanto o centralismo do sistema, não colheram mais do 

que 31% de opiniões favoráveis.  

A acusação de que todo o processo revela a intenção de privatizar as escolas e 

desresponsabilizar o Estado encontra eco em pouco mais de um terço dos 

respondentes (37%). Finalmente apenas três argumentos recolhem mais de 40% 

de opiniões concordantes: a ideia de que se pretende responsabilizar as escolas e 

os professores perante a opinião pública (44%), a crítica sobre a ambiguidade e 

falta de clareza das orientações emanadas da administração educativa (46%), e a 

consideração de que o processo faz parte de uma "política economicista do 

Ministério, através da qual se pretende acima de tudo reduzir o investimento na 

educação (49%).  

Em geral, os dados relativos à opinião dos restantes docentes confirmam as 

tendências desenhadas pelos respondentes titulares da presidência das 

assembleias. Contudo em duas situações concretas, surgem discrepâncias 

significativas. Assim, o argumento do aumento da conflitualidade provocado pelo 

processo de aplicação do novo regime acolhe mais opiniões concordantes (cerca de 

30%). Por outro lado, a opinião sobre a escassa preparação pedagógica da maioria 

dos actores surge como claramente maioritária neste grupo de respondentes (mais 

de 60%). 
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Resumo do Estudo 

 

O novo regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos de educação 

pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, instituído pelo decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 

de Maio, atribui aos municípios um conjunto de novas competências, das quais três se 

encontram já em execução: a participação no órgão de direcção das escolas e dos 

agrupamentos de escolas; a intervenção no processo de constituição de agrupamentos de 

escolas; e a criação de conselhos locais de educação. O presente estudo visou obter 

informações sobre o modo como os municípios do continente estão a corresponder a estas 

novas competências e procurou encontrar variedades de actuação, determinadas por 

características particulares dos diferentes municípios. 

O estudo foi conduzido por inquérito a todos os municípios do continente, realizado entre 

Outubro de 2000 e Janeiro de 2001, ao qual respondeu o número significativo de 163 

municípios (59% do total).  

Pode dizer-se que os municípios estão a corresponder ao que foi determinado pela lei. As 

assembleias de escola e de agrupamento têm, em geral, representantes autárquicos (salvo 

4%, onde isso ainda não se passa); a quase totalidade dos agrupamentos entretanto criados 

teve o parecer favorável dos municípios; há já uma maioria de municípios em que os 

conselhos locais de educação estão criados ou em fase de criação. 

Há, contudo, diferenças interessantes entre os diferentes municípios, no que respeita ao 

modo com estão a cumprir as novas competências e às opiniões que têm sobre os processos 

e os resultados da sua implantação. Por exemplo, são notórias diferenças associadas a 

distintas orientações políticas sobre o processo de incremento dos poderes locais em matéria 

de educação, bem como diferenças resultantes da complexidade dos sistemas educativos 

concelhios ou da desigual capacidade financeira e organizacional dos municípios. 

Apesar de ter sido realizado quando o funcionamento do novo regime jurídico ainda 

tinha pouco tempo de vigência, o estudo permitiu propor pistas de reflexão para o 

desenvolvimento do sistema de administração local da educação. É sobretudo de 

sublinhar a necessidade de atribuir coerência às competências e papéis dos 

diferentes intervenientes, numa altura em que aumentam os poderes autárquicos, 

em que a escola também ganha mais autonomia e em que se instalam os conselhos 

locais de educação. 
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Síntese e Conclusões 

1. O novo regime jurídico da 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, orienta-se segundo um 

conjunto de princípios, de que se destaca a promoção da democraticidade  e da 

participação de todos os interessados no processo educativo (art.º 4.º, n.º 1, alínea 

a) e a responsabilização do Estado e dos diversos intervenientes nesse processo 

(art.º 4.º, n.º 1, alínea d). Por força destes princípios, defende-se a integração 

comunitária dos estabelecimentos de educação e ensino, “através da qual a escola 

se insere numa realidade social concreta, com características e recursos 

específicos” (art.º 4.º, n.º 2, alínea a) e a iniciativa dos membros da comunidade 

educativa, “na dupla perspectiva de satisfação dos objectivos do sistema educativo 

e da realidade social e cultural em que a escola se insere” (art.º 4.º, n.º 2, alínea 

b). 

Estas orientações decorrem naturalmente dos princípios superiores de 

organização do Estado Português, fixados constitucionalmente e confirmados pela 

Lei de Bases do Sistema Educativo. 

É neste quadro que se torna lógica e imperativa uma acrescida participação das 

autarquias locais na organização da vida pública. A Carta Europeia da Autonomia 

Local, aprovada pelo Conselho da Europa em Novembro de 1985, explica que “o 

direito dos cidadãos em participar na gestão dos assuntos públicos faz parte dos 

princípios democráticos comuns a todos os Estados membros do Conselho da 

Europa” e que “é ao nível local que este direito pode ser mais directamente 

exercido” (preâmbulo do documento). As autarquias locais são o modo político 

organizado de exercício deste direito e, sendo assim, devem intervir na promoção e 

defesa do interesse público local, em todos os domínios em que a sua intervenção 

seja julgada possível, tendo em vista a dimensão e a complexidade das tarefas a 

executar. Elas não esgotam, naturalmente, as possibilidades de exercício do direito 

à participação, que assume as formas organizadas mais diversas, mas estão 

dotadas de uma legitimidade e de uma capacidade de intervenção que, se utilizadas 

democraticamente, podem produzir uma poderosa expressão institucional da 

participação cidadã ao nível local. 

Nos últimos dois anos tem vindo a consolidar-se, de alguma maneira, a 

tendência de aumentar as atribuições e competências das autarquias locais. Isso 

passou, sobretudo, pela aprovação de novas Leis sobre a matéria, ocorrida em 

1999 (Leis n.ºs 159/99, de 14 de Setembro, e 169/99, de 18 de Setembro), com 
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incidência também na área da educação, embora a entrada em vigor das novas 

determinações esteja, em vários aspectos, ainda pendente de regulamentação. O 

decreto-lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio, insere-se dentro destas transformações, já 

que também contempla novas competências de intervenção das autarquias locais, 

sobretudo dos municípios. Trata-se de competências associadas à gestão do 

sistema educativo local, designadamente ao planeamento da sua evolução, à sua 

organização e à direcção dos estabelecimentos de educação e ensino da rede 

pública. 

Foi a propósito do modo como os municípios têm vindo a exercer essas novas 

competências que se fez este estudo. Não se visou discutir a bondade das fórmulas 

propostas pela legislação em análise, nem a política educativa subjacente a essas 

fórmulas. Interessou-nos identificar pontos interessantes de observação, capazes 

de darem conta de como estão a ser aplicadas as novas determinações legais, 

pondo em evidência o eventual efeito de certas características das autarquias nos 

seus modos de agir. Mas é claro que esta abordagem acabou por implicar um certo 

olhar crítico sobre o novo regime jurídico de autonomia, administração e gestão das 

escolas. 

 

2. Não será necessário relevar aqui o interesse da avaliação das reformas, em 

qualquer momento do seu decurso, nem tão pouco a utilidade das avaliações 

externas, relativamente descomprometidas dos interesse políticos eventualmente 

em jogo. Portanto, esta avaliação justificou-se plenamente. 

Mas a reforma tem pouco tempo de execução e há vários aspectos do seu 

conteúdo que ainda não tiveram um desenvolvimento significativo. Basta recordar 

que nem todas as escolas estão a funcionar segundo o modelo em análise, que 

estão por constituir muitos agrupamentos e que o processo de reforço da 

autonomia ainda não teve um verdadeiro início. Para já não falar do muito que há a 

esclarecer sobre a intervenção dos municípios na elaboração de cartas escolares e 

sobre o processo de criação e as competências dos conselhos locais de educação. 

Aliás, a nova legislação autárquica também tem pouco tempo e está por esclarecer 

nestes e em outros aspectos.  

Em suma, falta saber-se como vai, afinal, conformar-se o sistema educativo 

local: quais vão ser exactamente as competências de cada interveniente, que 

relações de interdependência se vão estabelecer entre os participantes do sistema 

educativo local, qual vai ser o papel da administração central. A este respeito, são 

conhecidas posições muito cautelosas da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses, que, não negando o interesse dos municípios na descentralização e na 
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assunção de novas responsabilidades, faz depender as mudanças da verificação de 

certos pressupostos organizacionais e financeiros.  

Por outro lado, as mudanças em curso também implicam a mobilização de 

conhecimentos e competências por parte dos intervenientes, que muitos destes, 

manifestamente, não possuem. Isto é particularmente válido para as autarquias 

locais e aplica-se tanto aos autarcas como aos técnicos dos serviços, determinando 

necessidades de formação que é preciso satisfazer se se quiser ter hipóteses de 

sucesso com estas reformas. 

Não pode, pois, estranhar-se que haja algumas hesitações e dificuldades em 

encontrar o registo certo para as intervenções a realizar hoje em dia. Tanto no 

plano estritamente político, como no plano organizacional, como ainda no plano 

educativo propriamente dito, há dúvidas naturais a superar. 

O presente estudo mostrou que, no mínimo, os municípios procuraram 

acomodar-se ao novo modelo, cumprindo em geral as determinações legais em 

vigor. Visávamos, com o estudo, saber até que ponto essas determinações legais 

estavam a ser cumpridas e conhecer diferenças existentes nos modos de 

cumprimento, decorrentes de características particulares dos diferentes municípios. 

Pensamos que pudemos atingir estes fins e pode ser que tenhamos conseguido 

deixar pistas para os desenvolvimentos que se seguem. 

Em todo o caso, há que reconhecer as limitações deste trabalho. Por um lado, o 

instrumento de recolha de dados que utilizámos – o questionário – não se presta 

para obter grandes informações sobre os sentidos e as justificações que as pessoas 

dão ao que fazem ou deixam de fazer; por outro lado, as informações e opiniões 

obtidas sobre a intervenção municipal foram-nos veiculadas precisamente por 

Câmaras Municipais, precisando de ser confrontadas com informações e opiniões de 

outros intervenientes no processo. É certo que, no quadro da avaliação externa em 

que este estudo se insere, há estudos de outra natureza (mais qualitativos) que 

poderão ajudar a compreender melhor alguns aspectos que este estudo não 

clarificou. Mas são necessários mais estudos, e de outra natureza, para se poder ter 

uma ideia mais precisa sobre o que realmente se passa no terreno: por exemplo, 

sobre qual é a real intervenção que os representantes autárquicos têm nas 

assembleias de escola, sobre os mecanismos de coordenação e acompanhamento 

da participação municipal nas assembleias de escola e de agrupamento (que 

pareceram relativamente fracos), sobre os processos de constituição de 

agrupamentos depois da publicação do decreto regulamentar n.º 12/2000, sobre as 

razões pelas quais certos municípios divergem dos demais num ou noutro aspecto.  
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3. Recorde-se que os objectivos do estudo se prendiam com três das quatro 

competências atribuídas aos municípios no quadro do regime jurídico da autonomia, 

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

ensinos básico e secundário, a saber: 

- a intervenção no órgão de direcção dos estabelecimentos de educação e 

ensino e dos agrupamentos de escolas; 

- a participação dos municípios na constituição de agrupamentos de 

escolas; 

- o papel dos municípios na criação e funcionamento de conselhos locais 

de educação. 

A quarta competência – intervenção nos contratos de autonomia das escola – 

ainda não está em execução, pelo que não foi considerada neste estudo. 

O estudo realizou-se, como já deixámos entendido, num contexto de evolução 

do quadro legal sobre a organização do sistema educativo, sobretudo ao nível local, 

perante alguma indefinição de aspectos relevantes desse quadro legal, completada 

pela existência de posições cautelosas da Associação Nacional dos Municípios 

Portugueses e, portanto, num momento de alguma incerteza. 

Na economia global dos trabalhos de avaliação externa em que o estudo se 

insere, foi escolhido o questionário como método de recolha da informação 

pertinente. O questionário foi aplicado a todos os municípios do continente (âmbito 

geográfico da avaliação externa), tendo o período de resposta decorrido entre 

Outubro de 2000 e Janeiro de 2001. Os dados foram analisados globalmente e 

também de forma desdobrada, segundo critérios que tiveram em conta a 

localização dos concelhos (por região, considerando os âmbitos geográficos das 

diferentes Direcções Regionais de Educação), o desenvolvimento económico e social 

(por categorias administrativas, aproveitando uma antiga classificação dos 

municípios que foi julgada pertinente para este efeito) e por partido político 

vencedor das últimas eleições para a Câmara Municipal. 

Consideramos muito satisfatória a representatividade das respostas obtidas: 163 

municípios responderam ao questionário (59% do total), sendo que as respectivas 

distribuições por regiões, por categorias administrativas e por partidos políticos 

revelaram uma regular distribuição das respostas pelo território do continente. As 

mais altas percentagens de resposta vieram da região de Lisboa (78%, com o 

distrito de Setúbal à cabeça – 85% de respostas), dos municípios urbanos (73%) e 

rurais de 1ª ordem (70%) e dos municípios CDU (68%) e PP (63%). Apenas as 

categorias relativas à região Algarve e ao partido PP foram definidas por amostras 

com poucos elementos, o que pode tornar menos significativos os dados obtidos 
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nesses casos: com efeito, na região Algarve responderam 9 municípios e no partido 

PP responderam 5 municípios (embora, num caso e noutro, isso corresponda a boas 

percentagens dos respectivos universos). 

Os dados revelaram que a grande maioria dos municípios portugueses tem 

correspondido às novas competências que lhes foram atribuídas pelo novo regime 

jurídico da autonomia, administração e gestão das escolas. A tentativa realizada 

para encontrar diferenças e variedade de actuações e opiniões foi bem sucedida, 

uma vez que foram identificados vários pontos de alguma divergência nas 

actuações e nas opiniões. Por outro lado, há quem não cumpra o que está 

determinado e quem se mostre reservado quanto às novas tarefas. 

 

4. Em 96% das assembleias de escola e de agrupamento constituídas há 

representantes autárquicos, sendo que nos municípios rurais de 1ª ordem e de 3ª 

ordem todas as assembleias os têm. Nos 4% restantes, o destaque vai para as 

escolas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário, relativamente 

às quais ainda faltam representantes autárquicos em 23 casos. Nos municípios 

CDU, a percentagem de assembleias sem representação autárquica é de 7% (a 

maior), mas, curiosamente, aqui são as EB 2,3 e as escolas secundárias as mais 

contempladas com representantes. 

Na maior parte dos casos, a participação nas assembleias de escola é garantida 

por eleitos municipais ou da freguesia. A participação de membros das Juntas de 

Freguesia é bastante relevante, estando presentes em 25% das assembleias (com 

maior peso nas escolas do 1º ciclo), e sendo que as maiores representações das 

Juntas se dão na região Norte (37% das assembleias, com importância semelhante 

nos vários tipos de escolas e de agrupamentos), nos municípios urbanos (33%) e 

nos municípios PS (30%). Num número significativo de escolas, há mesmo 

representação dupla da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. 

Por outro lado, a representação autárquica é garantida, sobretudo, por eleitos: 

76% dos representantes autárquicos são presidentes de Câmara, vereadores ou 

membros das Juntas de Freguesia. Ainda assim, é bastante significativo o número 

de técnicos envolvidos, sendo de salientar que 18% dos representantes são mesmo 

técnicos sem posições de chefia nos seus serviços. Tanto a intervenção de 

membros das Juntas, como a de técnicos sem posições de chefia, ganha 

naturalmente maior importância relativa nos municípios em que é preciso mobilizar 

duas ou mais pessoas para garantir a representação autárquica em todas as 

assembleias. 
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A intervenção de membros das Juntas de Freguesia e de técnicos dos serviços 

municipais levanta alguns importantes problemas, a que já nos referimos na 

apresentação dos dados. Por um lado, está em causa a relação entre os municípios 

e as freguesias, que são autarquias independentes: podem as Câmaras Municipais 

vincular os membros das Juntas de Freguesia ao cumprimento das suas orientações 

(se as houver), quer estes sejam nomeados pelas Câmaras, quer o sejam pelas 

próprias Juntas, no exercício de uma eventual delegação de competências que a lei 

prevê? Será que as Assembleias Municipal e de Freguesia, como a lei impõe, foram 

ouvidas para se proceder à delegação de competências, nos casos em que ela se 

deu? Em causa está também a intervenção de técnicos dos serviços municipais, que 

também já tivemos ocasião de comentar: ela coloca um problema de legitimidade 

da participação, sobretudo quando se pretende discutir e votar orientações de 

política da escola, que é o que se deve passar nas reuniões das assembleias de 

escola e de agrupamento. 

Procurámos também ter algum conhecimento do modo como os municípios 

desempenham esta sua tarefa. Obtivemos informações sobre a existência de 

mecanismos de coordenação e de acompanhamento das actuações dos 

representantes autárquicos e opiniões sobre o tipo de participação que esses 

representantes têm nas assembleias. Verificou-se que a coordenação e o 

acompanhamento são, sobretudo, informais, quando existem. Neste particular, os 

municípios da região de Lisboa, os municípios urbanos e os municípios CDU são os 

que mais utilizam algum dispositivo, mesmo que informal, de coordenação e 

acompanhamento. Por outro lado, 75% dos municípios consideram que a sua 

participação nas assembleias tem sido activa ou muito activa, tendo ficado por 

apurar em que consistiu esta actividade. Os menos entusiásticos a este respeito são 

os municípios da região Alentejo, os municípios rurais de 2.ª ordem e os municípios 

CDU, mas sempre dentro de níveis bastante positivos de qualificação da 

intervenção. 

Aliás, o nível de satisfação demonstrado pelos municípios, face à sua 

participação nas assembleias de escola e de agrupamento é, em geral, bastante 

elevado nos três parâmetros analisados: satisfação com o processo, utilidade das 

reuniões e comparação com a situação anterior. No conjunto dos três parâmetros, 

as regiões Norte e Centro são as mais satisfeitas com a participação nas 

assembleias. A utilidade das reuniões colhe as apreciações mais positivas: 85% dos 

municípios consideraram-nas muito úteis ou úteis, talvez porque lhes tenham 

permitido obter uma maior compreensão da escola e dos seus problemas. É na 

satisfação com o processo que aparecem valores menos positivos, induzidos, 
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sobretudo, pelos municípios da região Alentejo, pelos municípios urbanos e pelos 

municípios CDU.  

 

5. A constituição de agrupamentos de escolas fez-se, em geral, de acordo 

com os pareceres das Câmaras Municipais respectivas. Não foi possível apurar, 

neste estudo, se esse parecer foi precedido de discussão e negociação prévias com 

as Direcções Regionais de Educação e com as escolas, mas a verdade é que, 

globalmente, os municípios consideraram que a sua participação neste processo foi 

activa ou muito activa (74% assim o disseram) e que as relações com as Direcções 

Regionais de Educação foram boas (87% disseram que houve identidade de pontos 

de vista ou acordo fácil). No entanto, em Lisboa, a participação activa e muito 

activa só foi assinalada por 61% dos municípios e esta percentagem ainda baixa se 

considerarmos os municípios urbanos (55%) e os municípios CDU (48%, ou seja, 

mais municípios com participação reservada ou passiva ou que foram meros 

observadores do processo). 

Por outro lado, cerca de metade dos municípios disseram que a constituição de 

agrupamentos foi causa de aumento das despesas municipais. As obras e os 

equipamentos são as causas mais apontadas para esse aumento, e estarão 

certamente ligadas a transformações que terá sido necessário realizar para pôr a 

funcionar os dispositivos organizacionais dos agrupamentos. Neste aspecto, é a 

região Norte que mais confirma o efeito dos agrupamentos no aumento das 

despesas (67% dos municípios dizem que houve aumento); os municípios da região 

Alentejo (32%) e os municípios CDU (28%) têm a posição contrária. 

Até que ponto é que a tal participação activa, que muitos municípios disseram 

ter tido, consistiu, sobretudo, na realização de obras e no fornecimento de 

equipamentos? Ou tratou-se de uma verdadeira participação na concepção dos 

diferentes agrupamentos, já na linha do que viria a ser determinado pela legislação 

regulamentadora do assunto (decreto regulamentar n.º 12/2000)? Estas questões 

colocam o problema do real papel dos municípios na reorganização do sistema 

educativo local e recolocam a necessidade de se completar a definição politico- 

administrativa do sistema, com o fim de clarificar o papel dos municípios e do 

Ministério da Educação (e suas Direcções Regionais) na reorganização dos sistemas 

educativos locais. 

Quanto às opiniões dos municípios sobre o processo e a nova situação, elas são 

muito positivas. Além da boa relação mantida, em geral, com as Direcções 

Regionais de Educação, os municípios manifestam-se favoravelmente na 

comparação com a situação anterior e na satisfação com os resultados. Neste 
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último aspecto, há mais reservas que nos outros, resultantes, sobretudo, das 

posições dos municípios da região Lisboa e dos municípios CDU. 

Relacionada com a constituição de agrupamentos de escolas está a questão da 

carta escolar concelhia: em causa está a reorganização da oferta educativa no 

concelho, no presente ou em termos prospectivos. Sabia-se que bastantes 

municípios tinham já elaborado as suas cartas escolares e que havia, até, quem as 

estivesse a rever. Agora que a elaboração de cartas escolares se tornou uma 

competência municipal, legalmente estabelecida, procurámos conhecer qual é a 

situação no terreno. Apurou-se que 12% dos municípios têm carta escolar  e que 

mais 41% a têm em elaboração, ou seja, que mais de metade dos municípios já 

assumiu esta competência. Apurou-se ainda que, na elaboração da carta escolar, 

intervêm sempre serviços municipais (de educação e planeamento urbanístico), 

embora na maior parte das vezes em conjunto com organismos exteriores. Os 

municípios das regiões de Lisboa e do Algarve são os que se mostram mais 

adiantados na elaboração de cartas escolares (72% e 78% dos municípios, 

respectivamente, já elaboraram a carta escolar ou têm-na em elaboração); pelo 

contrário, os municípios das regiões Centro e Alentejo são os mais atrasados neste 

aspecto (com apenas 45% e 33%, respectivamente). Noutra óptica, verificou-se 

que os municípios urbanos e os municípios rurais de 1ª ordem levam grande 

vantagem sobre os municípios menos desenvolvidos, numa clara demonstração das 

vantagens de quem tem mais capacidade financeira e técnica. No plano partidário, 

são os municípios CDU que, em termos relativos, vão à frente: 19% destes 

municípios já têm carta escolar concluída; mas também são os municípios CDU que 

comandam a lista dos que não têm carta escolar, nem estão a fazê-la: 63% estão 

nestas condições.  

 

6. Até ao final do ano lectivo de 1999/2000, estavam constituídos 46 conselhos 

locais de educação nos municípios da amostra considerada para este efeito (155 

municípios), o que representa 30%. Em constituição estavam mais 64 conselhos 

(41% da amostra). Pode dizer-se que são os municípios urbanos e os municípios 

rurais de 1ª ordem que se encontram numa situação mais evoluída neste aspecto, 

ou porque já tenham uma boa parte de conselhos constituídos (caso dos municípios 

rurais de 1ª ordem), ou porque tenham uma grande parte dos conselhos em 

constituição (caso dos municípios urbanos). No plano regional, destacam-se os 

municípios da região de Lisboa e no plano partidário os municípios PS e CDU.  

Os conselhos locais de educação constituídos foram quase todos da iniciativa das 

Câmaras Municipais e reúnem geralmente em instalações municipais; por outro 

lado, o seu funcionamento é quase sempre liderado e coordenado pela respectiva 
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Câmara Municipal. A sua actividade principal tem sido dar pareceres sobre aspectos 

específicos da política educativa municipal, destacando-se também a realização de 

encontros e debates sobre problemas educativos. Aparentemente, trata-se de 

órgãos de consulta do município, não se vendo, para já, que sejam sedes de 

verdadeiras políticas educativas locais.  

Além disso, os conselhos existentes ainda são órgãos muito centrados nos 

tradicionais poderes da educação: as autarquias (para aquilo em que têm poder), 

os professores (representando as escolas) e o Ministério da Educação, através dos 

seus organismos desconcentrados. A participação dos órgãos desconcentrados do 

Ministério da Educação provoca alguma estranheza se entendermos os conselhos 

locais de educação como órgãos de apoio à definição de uma política educativa 

local, de responsabilidade municipal. 

Como já salientámos, está muito por esclarecer sobre a reorganização do 

sistema educativo local. O regime jurídico instituído pelo decreto-lei n.º 115-A/98 

estabeleceu que, por iniciativa do município, seriam criados conselhos locais de 

educação, definidos como “estruturas de participação dos diversos agentes e 

parceiros sociais com vista à articulação da política educativa com outras políticas 

sociais, nomeadamente em matéria de apoio socio-educativo, de organização de 

actividades de complemento curricular, de rede, horários e transportes escolares” 

(art.º 2.º). Nada mais se encontra oficialmente estabelecido sobre estes órgãos, 

excepto a confirmação de que a sua criação é uma competência municipal, surgida 

numa das novas Leis autárquicas, a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro. Há, 

entretanto, um protocolo firmado entre o Governo e a Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses, que estabelece, entre outras coisas, que os conselhos 

locais de educação terão apenas funções consultivas e que a sua composição 

depende de deliberação da Assembleia Municipal, com a salvaguarda da 

participação de certas instituições. Já posteriormente a este protocolo, a ANMP 

clarificou que, em seu entender, o conselho local de educação terá que ser 

“politicamente responsável pelas orientações educativas do Concelho” e que, deste 

modo, “deverá ter, entre outras, competências para, por iniciativa própria ou em 

resposta a solicitações que lhe sejam apresentadas pelas demais entidades, 

analisar e emitir opiniões, pareceres e recomendações sobre todas as questões 

educativas do Concelho e, nomeadamente, sobre a Carta Escolar, os projectos 

educativos, os regulamentos internos e os planos anuais de actividades das escolas, 

instrumentos fundamentais do processo de autonomia”. (In Princípios gerais 

relativos aos Conselhos Locais de Educação – Posições da ANMP nesta questão)   

Resta, pois, saber em que ficamos. Esta questão e a regulamentação dos 

contratos de autonomia das escolas e das novas competências educativas 
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municipais estabelecidas pela Lei n.º 159/99 vão determinar a nova conformação 

da administração local da educação, a qual, para já, não está bem à vista. Está em 

causa o esclarecimento do que realmente se pretende com a política de 

territorialização da educação e do conceito que se tem do território educativo. 

Voltando aos resultados do estudo, importa ainda fazer uma referência à 

actividade dos conselhos existentes, no que respeita à frequência com que reúnem. 

Constatou-se que 56% desses conselhos tiveram pelo menos três reuniões durante 

o ano lectivo de 1999/2000 e 28% tiveram mesmo mais que quatro reuniões, o que 

pode ser sinal de algum dinamismo desses órgãos. Os conselhos dos municípios das 

regiões Lisboa e Norte foram os que mais se reuniram (com, respectivamente, 76% 

e 63% de casos em que houve, pelo menos, três reuniões). Em termos partidários, 

foram os conselhos dos municípios CDU e PS que se destacaram (com, 

respectivamente, 67% e 61% de casos em que houve, pelo menos, três reuniões). 

Mas pode haver um denominador comum a muitos destes municípios: deverão ser 

rurais de 1ª ordem, já que estes municípios têm largo destaque em relação a todos 

os outros, em matéria de número de reuniões dos conselhos locais de educação 

(74% dos seus conselhos reuniram mais que três vezes). 

 

7. Os municípios portugueses não estão habituados a intervir nas escolas, em 

funções de direcção. A chamada gestão democrática (modelo de gestão instituído 

pelo decreto-lei n.º 769-A/76, de 23 de Outubro), que vigorou na esmagadora 

maioria das escolas portuguesas até à vigência do decreto-lei n.º 115-A/98, não 

considerava tal intervenção, com direito a voto na matéria. A Lei de Bases do 

Sistema Educativo, ao lançar os fundamentos da reforma do sistema, estabeleceu 

princípios e orientações que demoraram a ser concretizados em medidas de política 

educativa. Estas medidas só agora foram concretizadas, com a publicação do 

decreto-lei n.º 115-A/98 e da Lei n.º 159/99, embora vários aspectos estejam por 

regulamentar. 

Por outro lado, é conhecida a dificuldade com que os professores vêem a 

intervenção, na definição das orientações da escola, de actores com lógicas 

diferentes da sua, como é o caso dos pais e das autarquias locais. 

Para que o sistema possa funcionar e as diferentes instituições possam ir 

fazendo o seu caminho de aprendizagem dos novos papéis é, naturalmente, 

necessário vencer a inércia da falta de hábito de uns e de outros e alguma 

desconfiança existente. Mas é, sobretudo, necessário dar clareza e coerência ao 

sistema de administração que se pretende criar.  

 102



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 7 
 

Sumário 
 

Nota prévia 

 

Resumo do Relatório  

Índice dos quadros  

 

1.Introdução 

 

2. Apresentação do estudo 

2.1. Temas e objectivos  

2.2. Questões metodológicas 

2.2.1. A recolha da informação 

2.2.2. O tratamento da informação  

2.3 Organização do relatório  

 

3. Apresentação dos resultados 

3.1. Representatividade das respostas  

3.2. A intervenção das autarquias locais  
 
3.2.1. Participação na direcção dos estabelecimentos 
3.2.1.1. Representação autárquica 
3.2.1.1.1. A efectividade da representação 
3.2.1.1.2. A titularidade da representação.......... 
3.2.1.1.2.1. Quanto à repartição da tarefa pelas autarquias 
3.2.1.1.2.2. Quanto à identificação dos representantes autárquico 
3.2.1.2. A intervenção autárquica 
3.2.1.2.1. Mecanismos de coordenação 
3.2.1.2.2. Qualificação da participação 
3.2.1.3. Nível de satisfação 
 
3.2.2. Constituição dos agrupamentos de escolas 
3.2.2.1. A intervenção autárquica 
3.2.2.1.1. A situação de homologação 
3.2.2.1.2. A realização de despesas 
3.2.2.1.3. Qualificação da intervenção 
3.2.2.2. Nível de satisfação 
3.2.2.3. A elaboração de cartas escolares 

 
3.2.3. A criação dos conselhos locais de educação 
3.2.3.1. Os conselhos existentes 
3.2.3.1.1. O ponto de situação 
3.2.3.1.2. Características dos conselhos existentes  
3.2.3.2. O funcionamento dos conselhos locais de educação  
3.2.3.2.1. O papel da câmara municipal 
3.2.3.2.2. A acção dos conselhos locais de educação 

 

 103



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 7 
 
4. Conclusão  

 

5. Referências bibliográficas  

 

6. Legislação Referenciada  

 

7. Anexos 

I. Instrumento de recolha de dados 

II. Dados Gerais  

III. Expediente com os presidentes dos municípios  

IV. Lista dos municípios respondentes, por distrito 
 
 
 

 104



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 7 
 
 

 
 

 

 

 

 

7. As Assembleias de Escola em discurso directo 

 

Resumo do Estudo 

Síntese e Conclusões 

Sumário 

 

 

Relatório Sectorial 7 

 

 

 

Painéis de opinião de representantes de Assembleias de Escolas de 5 concelhos das 
zonas centro e sul do país. 

 

 

 

 

João Barroso 

Ana Patrícia Almeida 

Luísa Fernandes Homem 

 

 105



Universidade de Lisboa- Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação- Centro de Estudos da Escola 
Programa de Avaliação Externa da Aplicação do Decreto Lei 115 - A /98 de 4 de Maio 

Relatório Global da 1ª Fase / Excerto do Relatório Sectorial 7 
 
 

Resumo do Estudo 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da primeira fase do Programa de Avaliação 

Externa do “Processo de aplicação do Regime de Autonomia, Administração e Gestão das 

escolas e agrupamentos de escolas, definido pelo Decreto-Lei nº 115/A-98, de 4 de Maio”, 

previsto no Protocolo acordado entre o Ministério da Educação e a Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, assinado em 28 de Abril de 1999. 

O conteúdo do Relatório reporta-se às actividades descritas na ficha B2, do “plano de 

actividades” e dá conta dos resultados obtidos com a realização de um conjunto de painéis 

de opinião reunindo todas as categorias de representantes presentes nas assembleias de 

escola (excepto dos interesses económicos e culturais). Nestes painéis foram realizadas 

entrevistas colectivas, utilizando a técnica do “focus group”, a grupos de dimensão reduzida  

(até 8 elementos) agregando cada um a mesma população alvo (professores, pessoal não 

docente, alunos, pais e representantes das autarquias), membros das assembleias de 

escolas ou de agrupamentos de um mesmo concelho. As entrevistas, realizadas com cada 

um dos grupos, tinham como principal finalidade recolher informações, opiniões e juízos, 

baseadas quer em reacções individuais, quer no debate em grupo, de tópicos precisos e 

limitados, relacionados com o funcionamento da assembleia e o desempenho das funções de 

representante pelos participantes.  

Foram identificados 5 concelhos (Caldas da Rainha, Cascais, Estremoz, Ílhavo, Loulé), como 

base geográfica para seleccionar as escolas e os participantes de cada painel, estando 

previsto, numa segunda fase prolongar este estudo para concelhos da zona norte e interior 

centro do país. De acordo com os objectivos e metodologia do estudo, não se pretendeu 

construir uma amostra representativa (nem de concelhos, nem de estabelecimento de 

ensino, nem de representantes), mas sim assegurar uma larga diversidade de situações e 

pontos de vista, dentro dos critérios estabelecidos. 

Realizou-se um total de 25 sessões (com uma duração variável entre 90m e 120m, excepto 

com os alunos que durou, em média, 60m), abrangendo 136 participantes, de todas as 

categorias presentes nas assembleias de escola (excepto representantes dos interesses 

económicos e culturais), pertencentes a 33 escolas ou agrupamentos de diferentes graus de 

ensino. 

O trabalho efectuado permitiu elaborar diferentes sínteses para cada categoria de actores e 

retirar conclusões gerais sobre o funcionamento das assembleias e modos desempenho da 

função, tendo em conta as experiências relatadas e as opiniões manifestantes pelos 

membros dos painéis. 

É importante registar, finalmente, que as declarações e opiniões dos intervenientes 

em cada painel valem pela sua singularidade e não por qualquer tentativa de 

representatividade estatística. A diversidade de pontos de vista, a especificidade 

das situações relatadas, bem como a eventual consonância existente entre elas, 

são expressivas da “voz” e da “opinião” de um número significativo de actores 

envolvidos no processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98. 
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Síntese e conclusões 

 

Nos capítulos anteriores apresentamos uma síntese interpretativa do que de mais 

significativo foi dito no conjunto dos 25 painéis realizados, pelas 136 pessoas 

presentes, representativas de todos as categorias de participantes nas assembleias 

de escolas (excepto os representantes dos interesses económicos e culturais), 

tendo em conta os objectivos do estudo e as questões referenciadas no guião. 

Como é natural, a condensação dos dados que foi realizada nas sínteses, é redutora 

da própria variedade do discurso dos participantes nos painéis. Contudo, sem pôr 

em causa a necessidade de obter uma informação estruturada que possibilitasse a 

análise do conteúdo das diferentes entrevistas, houve o cuidado de  preservar, 

através de múltiplas transcrições, o sentido da pluralidade de informações e 

opiniões,  no modo como eram manifestadas pelos participantes. Esta opção 

metodológica, permitiu que, para lá das agregações de ponto de vistas e de 

testemunhos realizadas na síntese (expressivas de algumas tendências 

dominantes), se pusesse em evidência, igualmente,  a singularidade das opiniões  e 

situações relatadas, sem qualquer preocupação pela sua representatividade 

estatística, no conjunto dos intervenientes. 

Na verdade, e como já dissemos no capítulo onde são descritos os procedimentos 

metodológicos adoptados, um dos objectivos centrais deste estudo consistiu em 

captar e dar sentido à “voz” de um número significativo de actores envolvidos no 

processo de aplicação do decreto-lei 115-A/98, mais concretamente, no 

funcionamento das assembleias de escola. Pretendíamos, assim, recensear indícios 

que pudessem ser expressivos das múltiplas formas, modalidades e funções que 

aquele órgão assumiu na prática, bem como identificar os problemas que surgiram 

na implantação desta significativa mudança na estrutura organizacional e de gestão 

das escolas. 

Por isso, convém insistir que estas “síntese e conclusões” não se limitam a resumir 

os registos já efectuados sobre o “dizer” e o “fazer” de cada um dos grupos de 

membros (professores, pessoal não docente, alunos, pais e encarregados de 

educação e representantes das autarquias), apresentados nos capítulos anteriores, 

e por isso não dispensam a sua leitura. No presente capítulo propomo-nos fazer 

uma leitura mais abrangente das informações recolhidas, com o fim de identificar 

(em função das experiências relatadas) algumas das características mais 

significativas que configuram as assembleias de escola, tais quais elas são, por 
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contraponto com o “desenho” e os objectivos previstos no “novo regime de 

autonomia e gestão”. 

Com esse fim iremos agrupar a nossa apresentação em três partes:  

- Na primeira, e com recurso a algumas metáforas alusivas iremos 

apresentar alguns dos paradoxos presentes nas múltiplas 

representações que os diferentes actores têm das funções e finalidades 

da assembleia. 

- Numa segunda parte, iremos pôr em evidência alguns dos défices mais 

preocupantes que o funcionamento das assembleias tem revelado (no 

quadro das situações relatadas). 

- Finalmente, numa terceira parte, iremos abordar algumas das 

particularidades do discurso e do comportamento das diversas categorias 

de actores que estão presentes na assembleia de escola. 

 

Paradoxos 

 

 “Nós” , “eles” e os “outros”.... 

 

A  assembleia de escola é um órgão cuja imagem e acção estão claramente 

polarizadas nos professores, como transparece de múltiplas declarações proferidas 

pelos membros não docentes. O modo como é descrito o funcionamento da 

assembleia revela que as relações são de tipo bipolar em que o grupo a que 

pertence o interlocutor (pessoal não docente, aluno, pais) se define (o que diz, o 

que faz), frequentemente, por comparação com o grupo do pessoal docente.  Daí 

que seja recorrente no discurso destes participantes a utilização do pronome 

“ele(a)s” para designar o grupo dos professores que integra a assembleia. Em 

contrapartida, o “nós” refere-se sempre ao grupo de pertença do participante e os 

“outros” aos restantes elementos que não são professores.  

A dominação que os professores exercem nos trabalhos da assembleia é 

referenciada sobretudo ao controlo que exercem sobre o conteúdo das reuniões, 

mas também à intensidade das suas intervenções e às estratégias utilizadas para 

impedir que determinados assuntos sejam tratados nas reuniões, por não serem 

considerados convenientes ou por, supostamente, serem do foro de outros órgãos, 

em particular o Conselho Pedagógico.      

Contudo, esta bipolarização raramente é conflitual. Isto é, se pusermos de lado 

algumas intervenções claramente “contestatárias” (alguns casos isolados de 

pessoal não docente e de pais), o tom dominante é que as coisas são assim porque 
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não podiam ser de outra maneira... Por um lado, há, por vezes, um certo tom 

quase “paternalista” ao dizerem que é natural que os professores se sintam 

inseguros, por não estarem habituados a debaterem certos assuntos diante de 

“estranhos”. Por outro lado, muitos afirmam que é natural que os professores 

tenham este poder na assembleia, porque “eles é que sabem do assunto” e, em 

geral, procuram fazer o seu melhor. 

Esta “naturalização” do poder dos professores é visível, por exemplo, quando se 

discute se devia haver alteração da percentagem de lugares atribuídos aos 

representantes do pessoal docente. A ideia que prevalece, em todos os grupos de 

participantes, é que a percentagem de 50% para este tipo de representantes (que 

se verifica na quase totalidade das assembleias) não é um limite máximo, mas sim, 

uma quota fixa. E quando confrontados com o facto de a assembleia poder baixar 

essa percentagem, reforçando a representação de outras categorias de elementos, 

foram poucos os casos que se mostraram favoráveis.  

Parecem existir dois tipos de explicação para este facto. A primeira tem que ver 

com o desejo de não afrontar os professores, o que traduz um certo receio por 

parte dos representantes do pessoal não docente, dos alunos e dos pais, de 

sofrerem eventuais represálias. A segunda explicação é quase apresentada como 

uma constatação de facto: para aquilo que a assembleia faz e tendo em conta os 

assuntos que são tratados, é natural que os professores sejam o grupo dominante, 

porque eles é que sabem do assunto. 

Curiosamente, esta é, também, a opinião de muitos dos professores que 

intervieram nos painéis. A participação dos membros não docentes na assembleia 

é, em geral,  mais consentida do que desejada. A tónica dominante é que estes 

elementos participam pouco, ou porque não estão interessados, ou porque não 

estão à vontade, ou porque aquilo que lhes interessa discutir não é para ser tratado 

ali. Por  isso, se os professores não estivessem tão representados seria difícil à 

assembleia funcionar e cumprir com as suas obrigações. Este sentimento de 

preponderância está de tal modo interiorizado que, por vezes, os professores 

utilizam o “nós” - (professores) “fizemos, decidimos...” - como sujeito de uma 

acção que compete à assembleia no seu conjunto. 

 

 Um “vigilante” “vigiado” 

 

Um outro elemento curioso que se retira da representação dominante sobre a 

assembleia de escola é que  existe uma diferença substancial entre a definição 

abstracta sobre o estatuto e funções deste órgão  e a definição concreta que cada 

participante dá da assembleia a que pertence.    
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Na verdade, quando interrogados sobre o que é e para que serve a assembleia de 

escola os diferentes intervenientes referenciam as funções previstas no decreto-lei 

115-A/98, valorizando as funções de direcção e controlo sobre as grandes questões 

que afectam a vida da escola, nomeadamente as que estão relacionadas com  a 

concretização do seu projecto educativo, a melhoria da qualidade do serviço 

prestado pela escola, etc. Para a maior parte dos participantes (embora menos 

visível no caso dos professores) a assembleia deveria ser o lugar onde os diferentes 

representantes da “comunidade educativa” poderiam intervir para delinearem 

orientações, debaterem e procurarem soluções para os problemas que afectam as 

escola, introduzirem uma maior diversidade de pontos de vista, contribuindo para o 

aumento da sua qualidade e autonomia. Aliás, foi esta representação que, no dizer 

de alguns, esteve na base das suas expectativas quando foram eleitos para o 

cargo. 

Contudo, esta imagem torna-se quase “idílica” quando confrontada com o que se 

passa na maioria das assembleias.  Na verdade, o que se verifica do relato 

efectuado sobre o modo como as assembleias funcionam é que, em geral, elas 

pouco debatem as questões centrais da política da escola, não explicitam ou 

definem, prévia e articuladamente, as orientações gerais para a elaboração dos 

instrumentos fundamentais de gestão (como sejam o projecto educativo, o plano 

de actividades, o orçamento, o regulamento, etc.), limitando-se muitas vezes a um 

ritual de aprovação (“levanta e baixa o braço”) de decisões tomadas noutros locais. 

Esta sensação é muito dominada pelo impacto que tiveram, nestes primeiros anos 

de vida das assembleias, os aspectos formais relacionados com a entrada em vigor 

do novo regime de autonomia e gestão, centrados na aprovação do regulamento (e 

sua revisão), do plano de actividades, do orçamento e, em alguns casos, o projecto 

educativo. 

Os testemunhos e comentários dos participantes revelam um trabalho muitas vezes 

desgastante, desinteressante e, na maior parte das vezes, inútil, porque tudo já 

vem decidido e o que há para emendar são coisas de pormenor, ou, se são coisas 

de maior importância, não se podem discutir porque isso atrasa o processo.  

Não admira, assim, que, na prática, surja uma imagem bastante desvalorizada da 

assembleia de escola, não só em relação ao que deveriam ser as suas funções e 

estatuto, mas também em relação aos outros órgãos, o conselho pedagógico e o 

conselho executivo, em particular, o seu presidente.   

No que se refere ao conselho pedagógico parece ter-se verificado uma estratégia de 

recomposição do poder tradicional deste órgão, que muitos professores (e sua 

organizações sindicais) julgaram ameaçado com este novo ordenamento jurídico da 

gestão escolar.  
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De facto, pelas informações transmitidas, transparece a ideia que a assembleia de 

escola não passa de uma réplica, menor, do próprio conselho pedagógico. As 

principais explicações para este facto são as seguintes: 

- A assembleia tem dificuldade em ter uma agenda de trabalhos autónoma 

e a maior parte das coisas que ela tem de fazer depende do que já foi 

feito em outros órgãos (“os outros fazem e nós aprovamos”).  

- É frequente encontrar (principalmente em escolas de menor dimensão, 

mas não só), pais, alunos, pessoal não docente e até professores que 

acumulam funções nos dois órgãos.  

- As questões mais delicadas ou controversas que poderiam chegar à 

assembleia já foram objecto de regulação em outros espaços, em 

particular o conselho pedagógico.   

 

Quanto ao presidente do conselho executivo, a sua influência na assembleia revela-

se decisiva, desde o momento da confecção das listas (das diferentes categorias de 

representantes), até à preparação da reunião e construção da agenda de trabalhos, 

às informações que presta na reunião, até à sua própria presença física, inibidora, 

muita vezes que se discutam determinados assuntos.  

Por isto tudo, não admira que, quando interrogados sobre o lugar onde situariam a 

sua assembleia de escola, numa hierarquia de poderes entre o conselho pedagógico 

e o conselho executivo,  muitos participante tenham dito que ela está claramente 

“abaixo dos outros dois”. Do mesmo modo, quando se perguntava a representantes 

de pessoal não docente, de alunos, de pais que acumulavam a representação nos 

dois órgãos, o que fariam se tivessem que optar, a resposta era, quase sempre,  

que davam preferência ao conselho pedagógico, porque é aí que se discutem “as 

coisa que nos interessam” e “estamos melhor informados”. 

Este esvaziamento do poder e funções da assembleia torna-a igualmente num lugar 

relativamente “asséptico” do ponto de vista da sua conflitualidade interna, ao 

contrário das previsões de alguns dos críticos deste “novo regime”.  

Por um lado, parece existir, por parte dos professores,  uma espécie de acordo 

tácito para não se discutirem, naquele órgão, os assuntos “mais delicados” ou 

polémicos, particularmente aqueles que afectam algum elemento da classe 

docente, ou as suas relações com outros elementos da escola.  

Por outro lado, os elementos não docentes ou se abstêm de colocar esse tipo de 

questões (reflexo da sua insegurança, falta de informação ou défice de 

participação), ou, quando colocam, são normalmente confrontados com um sem 

número de impedimentos ou dificuldades “legais” que eles não dominam. 
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As únicas excepções que encontramos, em que esta tendência geral parece 

inverter-se, estão relacionadas com dois tipos de situações. 

A primeira, quando o presidente da assembleia de escola assume um protagonismo 

próprio, autonomizando-se (ou até entrando em oposição) do presidente do 

conselho executivo. Nestes casos a assembleia pode ter um funcionamento mais 

dinâmico e interventivo, ou porque o presidente acredita que deve ser esse o seu 

papel, ou porque aumentar o poder da assembleia é aumentar o poder do seu líder 

interno. 

A segunda, quando a representação dos professores resulta da existência de duas 

listas candidatas, filiadas em interesses ou clientelas contrárias. Nestes casos, e 

segundo o testemunho de elementos não docentes havia, por vezes, lugar a mais 

discussão e confronto de opiniões o que dava, principalmente aos representantes 

dos pais, um maior espaço de intervenção, nomeadamente, como elementos 

moderadores das posições em confronto. 

 

 Entre o “colectivo” e o “corporativo” 

 

Existe um paradoxo evidente (com o consequente reforço de ambiguidade) na 

maneira como, normalmente,  muitos alunos, pais, pessoal auxiliar e 

administrativo,  encaram  a assembleia de escola e as suas funções de 

representantes. Este paradoxo resulta da oposição evidente entre a dimensão 

“colectiva” da assembleia, enquanto órgão colegial que representa a escola no seu 

conjunto, e a sua dimensão “corporativa”, enquanto órgão de manifestação, defesa 

e concertação dos interesses dos diferentes grupos aí representados. 

Curiosamente, esta visão mais corporativa da assembleia é reforçada nos grupos 

que têm estado mais afastados do poder de decisão na escola, em particular o 

pessoal não docente (com especial relevo para o pessoal auxiliar de acção 

educativa) e os alunos, mas também, os representantes de pais, quando não são 

professores ou membros da direcção das suas associações. Para vários destes 

participantes, a interpretação que fazem do seu mandato, está relacionada, 

essencialmente, com a possibilidade de utilizarem a assembleia quer como 

instância de recurso de decisões já tomadas por outros órgãos, quer como lugar 

para apresentarem as suas reclamações e reivindicações de grupo (de tipo 

profissional no caso do pessoal auxiliar).  

Assim, muita da frustração manifestada por estes tipo de participantes resulta do 

facto de não terem possibilidade de assumirem este tipo de intervenção e, 

consequentemente, de ganharem mais poder para si e para o grupo que os elegeu. 

De igual modo, e como se depreende do que foi referido, muito do desinteresse que 
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reina entre o pessoal não docente, os alunos e os pais quanto ao funcionamento da 

assembleia da escola e quanto ao modo como se exerce o mandato dos seus 

representantes, resulta desta convicção que a assembleia “não lhes resolve os 

problemas”. É assim que, segundo o testemunho dos participantes, oriundos destes 

grupos, “mais vale ir directamente ao presidente do conselho executivo”. 

Embora se admita que esta visão corporativa constitui um desvio ao estatuto e 

missão que estão subjacentes ao quadro legal, é preciso ver que ela resulta, 

essencialmente, de três factores: 

- a grande indefinição que reina nas escolas sobre a missão essencial 

deste órgão, estatuto dos seus membros e modos de actuação 

concretos;   

- efeitos perversos da própria composição da assembleia (representação 

por corpos) e de um certa visão “parlamentarista” eventualmente 

dominante nas escolas e nos órgãos de administração regional; 

- ausência de mecanismos de participação directa, por parte de diferentes 

categorias de actores, nos centros de decisão que determinam as suas 

condições de trabalho (alunos e funcionários); 

 

Todavia, segundo se depreende da intervenção de alguns representantes do 

pessoal auxiliar, dos alunos e dos  pais, é também nesta dimensão corporativa que 

reside alguma da pouca satisfação que retiram das reuniões. É que apesar de tudo 

a assembleia lhes permite “estarem mais  informados sobre o que se passa na 

escola” e mesmo que não falem, ou decidam, sempre vão ouvindo e percebendo 

algumas coisas. 

Uma observação final para dizer que é esta mesma visão da assembleia como 

órgão de manifestação, defesa e concertação de interesses de grupos que leva os 

professores a terem uma preponderância efectiva nas reuniões (devido ao seu 

número) e a subordinarem a agenda da assembleia à agenda do  conselho 

pedagógico. 

 

Défices 

 

Para além dos paradoxos e ambiguidades assinaladas, a informação recolhida nos 

diferentes painéis permite identificar, igualmente, um conjunto de défices que são 

significativos dos problemas que afectam o funcionamento das assembleias de 

escolas, nestes seus primeiros anos de existência.  

Esses défices podem agrupar-se em três categoria: défice de informação, défice de 

democracia e défice de utilidade. 
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 Défice de informação 

 

Uma das principais conclusões a retirar dos múltiplos testemunhos, relatos e 

comentários expressos pelos participantes nos painéis está relacionada com o 

evidente défice de informação existente não só sobre as atribuições, competências 

e funções da assembleia, mas também com as mais elementares regras de 

funcionamento de órgãos colegiais deste tipo e com as próprias matérias que estão 

em discussão ou em votação. 

Esta falta de informação, fundamental para um exercício qualificado do cargo de 

membro da assembleia, não só é manifesta pelos próprios entrevistados, como se 

depreende nas considerações que fazem sobre as razões que os levaram a 

aceitarem os cargos, e até, no desconhecimento que, em vários momentos, 

revelam de algumas normas essenciais do próprio decreto-lei 115-A/98. 

Assim, uma das principais queixas expressas nos painéis a este propósito 

(principalmente por alunos e pessoal não docente, mas abrangendo também os 

outros tipos de representantes)  diz respeito à ausência de um esclarecimento 

sistemático e eficaz sobre o que era uma assembleia de escola, como funcionava, 

para que servia, como se articulava com os outros órgãos, que poderes tinha, etc. 

Quando foi organizada qualquer sessão mais formal de esclarecimento, a 

informação era fornecida  em termos muito gerais, baseada na legislação, deixando 

de fora as questões práticas  e as dúvidas circunstanciais que eram expressas.  

Esta falta de informação traduziu-se no facto de  muitos dos participantes nos  

painéis afirmarem que tinham aceite integrarem as listas de candidatura, sem 

saberem o que iriam fazer, mais por pressão externa, ou solidariedade com os 

promotores e colegas, do que por convicção e interesse. 

Este défice de informação inicial estendeu-se para o período de funcionamento da 

assembleia, traduzindo-se muitas vezes num desconforto, alheamento ou 

desinteresse por parte dos participantes (em particular não docentes) em relação 

ao que estava a ser discutido, ou então, numa subordinação tácita ( e táctica) ao 

parecer dos membros que pareciam dominar os “dossiers”, quer fosse o presidente 

do conselho executivo, ou alguns professores mais influentes. 
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 Défice de democracia  

 

Se é certo que as regras formais da democracia parecem ter sido genericamente 

salvaguardadas no processo de constituição das assembleias e na tomada decisão, 

há sintomas da existência de um claro défice de funcionamento democrático deste 

órgão. Eis alguns exemplos: 

- O aparente equilíbrio da composição da assembleia entre docentes e não 

docentes é quebrado, não só pela repetidas ausências deste últimos 

elementos, mas também porque, mesmo quando estão presentes, têm 

uma intervenção muito reduzida, como vimos.   

- Os mecanismos de difusão da informação aos membros da assembleia é 

insuficiente. Embora a maioria receba a convocatória da reunião com 

antecedência, há casos que declaram não a receberem por vezes. 

Quando existem documentos para apreciação (regulamento, plano de 

actividades, orçamento, projecto educativo) foram muitos os 

participantes que referiram não ter tido acesso prévio. São poucas as 

assembleias onde as actas (ou uma súmula das deliberações e assuntos 

tratados) são amplamente divulgados, fora do circuito de informação dos 

professores.  

- Não existem mecanismos regulares e expeditos de ligação entre os 

representantes e os representados, antes e depois das reuniões. Cada 

membro da assembleia representa-se praticamente a si mesmo. Isto é 

notório em todas as categorias, com menor incidência nos professores 

que dispõem de espaços e tempos informais de concertação durante o 

seu tempo de permanência na escola, e nos representantes dos pais em 

relação aos elementos da direcção da associação que os nomeou ( e de 

que muitos são parte integrante).  

 

 Défice de utilidade 

 

Embora a generalidade dos participante não esteja contra a existência da 

assembleia de escola são poucos os que lhe reconhecem grande utilidade. Para os 

professores, a assembleia surge muito como uma redundância em relação ao 

conselho pedagógico, com o inconveniente de reunir muito mais espaçadamente.  

Para os outros elementos não docentes, ela não discute o que deveria discutir e, 

devido à influência  dos professores, é difícil que ela discuta outra coisa a não ser o 

que eles querem. 
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As declarações mais optimistas vão no sentido de considerarem que esta situação é 

transitória, que resulta da falta de convivência e de hábitos de trabalho conjunto 

entre os diferentes intervenientes, bem como da excessiva “carga burocrática” de 

que foi incumbida no início do processo. 

Para os mais cépticos, a assembleia é um “órgão postiço” que pelas suas 

deficiências estruturais e falta de conteúdo deliberativo não consegue cativar o 

interesse e a motivação dos representantes e dos representados. Não há nada para 

decidir e o que se podia decidir já está decidido (fora ou dentro da escola, por 

outras instâncias ou órgãos). 

 

Actores  

 

Para além da visão de conjunto que demos sobre o funcionamento das assembleias, 

a partir dos testemunhos de diferentes actores, justificam-se, ainda, algumas notas 

de síntese sobre problemas específicos relacionados com a  participação dos 

diferentes tipos de representantes, nomeadamente quanto às razões que os 

levaram a aceitar o cargo e qual o balanço que fazem do seu desempenho. 

 

 Os professores 

 

Embora os perfis individuais e as experiências sejam diferentes, é possível 

distinguir nos professores dois grandes grupos. Aqueles que têm uma visão positiva 

do cargo e que, apesar das dificuldades e desgaste pessoal consideram útil a sua 

presença na assembleia. Os que foram empurrados para a situação e que não se 

identificam com as mudanças em curso, considerando-as artificiais e pura perda de 

tempo. 

Os primeiros inserem normalmente a sua candidatura à assembleia de escola num 

estratégia de desenvolvimento do seu projecto pessoal e profissional:         ou 

porque valorizam a dimensão não lectiva do trabalho docente; ou porque 

consideram necessário contribuir por todos os meios para a melhoria do serviço 

educativo que a escola presta aos alunos; ou, ainda, porque gostam de aceitar 

desafios e o exercício deste cargo surge na continuidade de outras experiências de 

gestão que já tiveram; ou, finalmente, por discordarem das posições defendidas 

por outros colegas (que estão no conselho executivo, ou que também se 

candidataram à assembleia de escola) e pretenderem minimizar ou contrariar a sua 

influência. 
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Os segundos, acabaram por aceitar o cargo por pressões externas ou por motivos 

circunstanciais, sentindo-se por vezes quase obrigados “a esse sacrifício”, por 

solidariedade com os colegas, ou por um vago dever “cívico-corporativo” de não 

bloquearem o processo e de permitirem que a sua escola não fizesse "má figura”. 

Neste caso, o exercício da função de membro da assembleia é vivido, normalmente,  

sem gosto, nem glória, e todos os pretextos são bons para se queixarem da falta 

de condições, da “canseira que isto dá”, e da inutilidade do que estão a fazer. 

Um caso extremo ilustrativo desta falta de convicção no valor da assembleia e da 

ausência de motivação dos professores em participarem, foi relatado num dos 

painéis: na escola de um dos participantes, como não tivessem surgido listas, o 

conselho pedagógico adoptou o estratagema de “obrigar” que cada grupo indicasse 

um representante, o que levou o entrevistado a dizer -  “Cada grupo empurrou os 

voluntários do costume e eu fui um deles”. 

Embora haja casos de professores que falam com algum optimismo da situação, 

pode dizer-se que, nos diferentes painéis, se verificou um número majoritário de 

docentes que revelou o seu desalento e cepticismo quanto ao funcionamento da 

assembleia, nomeadamente no que se refere à participação dos pais e de outros 

elementos da comunidade.  

Existe, nesta atitude uma certa duplicidade de pontos de vista que é expressiva do 

dilema em que muitos professores se encontram. Os professores queixam-se de 

que os pais, os alunos, o pessoal não docente e os representantes da autarquia, em 

geral, não participam, ou não estão presentes (o que aliás é confirmado pelos 

próprios). Contudo, recusam-se a reconhecer qualquer responsabilidade nessa 

situação, mesmo quando afirmam que a assembleia está centrada nos professores 

e se limita a ratificar o que já foi decidido em outros órgãos.    

Sem que isto possa constituir um diagnóstico global, mas sendo um sintoma claro 

de alguns problemas existentes, muitos dos relatos e opiniões negativas que foram 

ouvidos, indiciam que, quanto mais os professores desvalorizam a assembleia, pior 

ela funciona e que, ao mesmo tempo que lamentam a sua falta de operacionalidade 

e de representatividade, receiam que ela funcione melhor.  

Em contrapartida, os relatos positivos que foram ouvidos, traduzem sempre o 

voluntarismo de alguns professores, nomeadamente, o presidente e, raramente, 

são resultado da intervenção dos outros elementos não docentes. 

Pela sua composição, pelo jogo de poderes que a sustenta, pela tradição e cultura 

organizacional em que se insere, a assembleia parece estar refém, para o melhor e 

para o pior, do protagonismo dos professores e da sua influência majoritária. 
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 O pessoal não docente 

 

A  agregação, num mesmo corpo eleitoral e numa mesma lista, de membros do 

pessoal administrativo e do pessoal auxiliar de acção educativa, é muito artificial, 

tais as diferenças que normalmente os separam, nomeadamente, no domínio dos 

interesses e estratégias profissionais e na maneira como se relacionam entre si e 

com os outros elementos da escola. Daí que, de acordo com as situações relatadas 

nos painéis, seja frequente haver mais do que uma lista de pessoal docente que, 

em alguns casos, opõem uma categoria de pessoal à outra categoria. Nos casos em 

que houve uma só lista houve, normalmente, a tentativa de repartir os lugares 

pelas duas categorias.  

É interessante sublinhar que foi neste grupos e, particularmente, nos 

representantes do pessoal auxiliar de acção educativa, que encontramos o maior 

número de exemplos de um discurso contestatário e reivindicativo, principalmente 

em relação aos professores e à sua influência na assembleia.  

Apesar de alguma insegurança e desconhecimento das “regras do jogo”, fruto da 

novidade,  os representantes do pessoal auxiliar valorizam bastante a sua 

participação na assembleia, mesmo quando criticam a impossibilidade de 

apresentarem reivindicações sobre  seu trabalho ou verem discutidas certas 

decisões do conselho executivo que consideram lesivas dos seus interesses ou 

direitos. Mesmo declarando-se insatisfeitos e descontentes com o modo como a 

assembleia funciona, estão ciosos do direito de pertencerem a este órgão, bem 

como do aumento de informação que essa situação lhes oferece.  Além disso, tendo 

em conta o seu estatuto de assalariadas, não deixam de sentir nesta participação, 

ao lado dos professores, dos pais, do vereador, etc. uma certa promoção pessoal, 

que lhes permite, como diz, uma das entrevistadas, “ir para lá da pá e da 

vassoura”. 

Quanto ao pessoal administrativo (muitas vezes representado pelo(a) chefe dos 

serviços)  parece existir, um maior cumplicidade com os docentes, embora se 

encontrem posições igualmente críticas.  

Se a decisão em se candidatarem resultou muitas vezes, para uns e outros, da 

pressão externa (da comissão executiva instaladora ou de colegas) e de razões 

circunstanciais , encontramos igualmente, casos, em que a candidatura se inseria 

num projecto pessoal, quer pelas razões acima referidas, quer por razões mais 

pragmáticas, como sejam a de terem filhos na escola.  
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 Os alunos 

 

De todas as categorias de membros representados na assembleia, os alunos são 

aqueles que revelam um maior desconhecimento e desinteresse pelo que se passa 

neste órgão. Esta situação é quase chocante pelo que significa de défice cívico e 

democrático da formação dos alunos, cuja responsabilidade deve ser igualmente 

partilhada pelos próprios, e pelos outros membros da assembleia, em particular os 

professores. Na verdade, a representação dos alunos na assembleia não tem uma 

função meramente instrumental, para viabilizar o funcionamento de um órgão de 

representação democrática no governo da escola, mas tem um valor essencial de 

formação cívica dos jovens que é praticamente ignorado pelos professores, pelos 

pais e outros “agentes educativos”.  

Desde as informações mais elementares sobre as funções da assembleia e sua 

utilidade, à constituição de listas e processos eleitorais, à presença e à participação 

nas reuniões, à divulgação das informações junto dos alunos em geral, em todas 

estas situações o panorama é preocupante.  

Os alunos entrevistados3 têm consciência desta situação, lamentando o 

desinteresse dos colegas (e por vezes a sua própria falta de empenhamento), mas 

alertando para o facto de a assembleia e as reuniões não corresponderem aquilo 

que esperavam e desejavam. Por um lado (à semelhança do que ocorreu com o 

pessoal não docente), por não poderem ou não terem tido a oportunidade de 

tratarem assuntos que lhes digam efectivamente respeito, ou que eles vejam que 

podem ter uma incidência directa na sua vida escolar. A frustração por este facto é 

tanto maior quanto, muitas vezes, a explicação que era dada, pelos professores ou 

conselho executivo, sobre as funções que iam ter na assembleia, limitava-se a 

sublinhar que a sua presença era importante para “defenderem os interesses dos 

alunos”. Por outro lado, porque se vêem envolvidos em reuniões “longas e chatas” , 

que os professores dominam, a maior parte das vezes para tratar de assuntos 

burocráticos ou para votar coisas que já estão decididas. 

Curiosamente, alguns dos alunos entrevistados que acumulam ou já tinham 

exercido funções no conselho pedagógico também manifestaram a opinião que, 

normalmente, as reuniões deste órgão eram mais úteis. 

                                                           
3 Alguns dos alunos entrevistados não eram membros da assembleia em efectivo exercício de funções, devido à 
dificuldade em encontrar alunos nesta condições, em número suficiente, para constituir os painéis. Recorreu-se por 
isso, por vezes, a membros das associações de estudantes ou a alunos que tinham estado na assembleia em anos 
anteriores. 
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Apesar da imagem profundamente negativa que, na maior parte dos casos, os 

alunos deram da assembleia e da sua participação, verifica-se, que para alguns, e 

do ponto de vista individual, mais vale estar lá, que não estar.  Para uns,  porque 

se sentem “promovidos”, por fazerem parte de um órgão com aquelas 

características, merecerem a confiança dos professores e até, serem tratados nas 

reuniões, com uma certa deferência formal (“... e a aluna tem alguma coisa a 

dizer?”). Para outros é, apesar de tudo, uma maneira de estarem mais informados 

do que se passa. Por isso, e nesta perspectiva, como dizia uma aluna, “o saldo é 

positivo, mas não é activo”! 

Finalmente, é de registar que os alunos presentes nos painéis mostraram-se 

divididos quanto à possibilidade de ser a associação de estudantes a indicar os 

representantes, em vez de, como agora acontece, ser através de uma eleição 

directa. Para uns, essa podia ser uma boa solução para vencer a falta de 

participação. Mas outros acham que os dirigentes das associações de estudantes já 

não fazem aquilo que deviam fazer quanto mais irem para assembleia.   

Uma dificuldade acrescida que afecta a possibilidade de representação dos alunos 

tem que ver com a dificuldade em conciliarem essa actividade com os estudos, 

principalmente se as reuniões calham em vésperas de testes, finais de períodos, ou 

época de exames. Além disso, no quadro da competição actualmente em curso no 

ensino secundário pela conquista das “melhores notas”, muitas famílias, 

pressionam os alunos “a não se meterem nisso”, ou largarem o mais rapidamente 

possível, pois é mais um pretexto para saírem de casa e não estudarem. 

 

 Os pais 

 

Dos vários grupos representados na assembleia são os pais quem, apesar de tudo, 

mais valoriza a possibilidade que ela oferece de participarem em decisões que 

consideram importantes para a escola e para os seus filhos e educandos. Isto não 

impede que a maioria considere que ainda há muita coisa a melhorar, 

principalmente, no relacionamento que os professores têm com eles e na 

participação que os próprios pais têm neste processo. 

 Quanto à relação com os professores,  há duas opiniões dominantes que estão 

relacionadas com experiências concretas que os diversos elementos têm do que se 

passa nas assembleias onde participam.  

Para uns, os professores deram mostras de um receio inicial que se foi 

desvanecendo progressivamente, face à atitude colaborativa dos pais. Contudo, 

mesmo nesta visão mais positiva, existe a ideia que, se a assembleia passar a 

assumir um papel mais interventivo, as  clivagens tenderão a agravar-se. Ou seja, 
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segundo este ponto de vista, aos professores interessaria um certo “apagamento” 

da assembleia, pois isso permite “contar com os pais”, sem grandes intromissões e 

perigos de conflito.    

Para outros, os professores estão numa atitude de resistência passiva, levantando 

dificuldades à participação e às iniciativas dos pais, muitas vezes com recursos de 

tipo legalista que os pais não dominam: “isso não pode ser porque o decreto diz, o 

Ministério diz, a Direcção Regional diz, o CAE diz, etc...”  

Contudo, apesar da apreciação que os pais fazem dos trabalhos da assembleia 

estar polarizada nos professores, raramente identificam como problema (ao 

contrário do que se passa com as outras categorias de não docentes), o facto de os 

assuntos estarem demasiado centrados em questões pedagógicas ou do foro dos 

professores. Duas razões podem contribuir para esta situação: a elevada 

percentagem de pais que são simultaneamente professores naquela ou em outra 

escola; o facto de a maioria dos representantes presentes nos painéis serem 

igualmente membros da direcção da associação de pais, mais escolarizados que a 

maioria dos outros pais e, acima de tudo, com mais à vontade nas relações com os 

professores, resultado da sua experiência associativa.  

As opiniões recolhidas mostram que os pais, apesar de considerarem a assembleia 

importante, acham que, normalmente, e nas circunstâncias actuais, o conselho 

pedagógico tem mais poder, pelo que, em vários casos, acumulam as funções nos 

dois órgãos, para facilitar a articulação. 

Quanto às razões de aceitação do cargo elas aparecem ligadas a maior parte das 

vezes a motivações pessoais (defesa dos interesses dos filhos, melhor informação, 

ou sentir que a sua presença pode contribuir para a melhoria da escola) ou 

resultam do facto de já serem dirigentes associativos o que os leva a valorizar 

mais, neste caso, o “sentido de missão” que está implícito a este tipo de trabalho. 

Por vezes, aparecem igualmente razões circunstanciais, como seja o ser funcionária 

(auxiliar ou administrativa) da escola, e portanto, ser alguém que está por dentro.  

Esta preocupação das associações de pais “estarem por dentro” dos assuntos da 

escola é, aliás, um argumento utilizado pelos “pais não professores” para 

justificarem a razão de considerarem que não existe inconveniente no facto de 

muitos representantes de pais nas assembleias serem igualmente professores. 

Além de contarem com a sua solidariedade parental como professor, é alguém “que 

está por dentro”, “percebe dos assuntos”, etc. 

Finalmente, uma última nota, para assinalar que o tom dominante, nos discursos 

dos pais, revelou uma relativa compreensão pelos problemas, inseguranças e 

receios dos professores. Como dizia uma entrevistada – “o que eu sinto é que eles 

[professores] estão lá tão perdidos como nós [pais]”. Contudo, apesar de  serem 
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casos isolados, verificou-se existir, também, um discurso mais reivindicativo, onde 

os pais denunciavam (tomando como exemplo factos passados nas assembleias a 

que pertenciam) atitudes de obstrução deliberada por parte dos professores ou 

conselho executivo, reclamando maiores poderes de intervenção da própria 

assembleia. 

Aliás, esta exigência de maiores poderes efectivos da assembleia na tomada de 

decisão (de acordo com o que consideram ser o espírito do próprio 115-A/98)  

constituiria, talvez, no dizer de alguns representantes de pais, uma maneira de 

cativar e mobilizar mais gente. Seria necessário, igualmente, obter mais apoios e 

facilidades por parte da sociedade em geral (e entidades patronais) para o exercício 

pleno desta função.   

 

 Os autarcas 

 

A impressão geral que se colhe das intervenções dos representantes das autarquias 

presentes nos painéis é a de uma grande ambiguidade de estatuto e funções desta 

categoria de membros, para além de uma atitude de reserva na sua intervenção: 

estarem dentro, para não se dizer que estão fora; estar fora, para não se dizer que 

estão dentro. 

Esta atitude de reserva tem origem, em primeiro lugar, no facto de a participação 

dos representantes das autarquias nas assembleias de escola não ter sido 

acompanhada de uma clarificação do processo de transferência de competências da 

administração central para as autarquias, o que levou, num dos concelhos onde se 

realizou um dos painéis, a que no primeiro ano (1998/99) a autarquia se recusasse 

a nomear representantes para a assembleia, “até que se chegasse a uma decisão, 

por parte da Associação Nacional de Municípios”. 

Em segundo lugar, a atitude de reserva dos representantes das autarquias tem 

origem no facto de a sua presença nas assembleias os transformarem em alvos das 

mais variadas queixas e pedidos por parte dos outros membros, em especial, 

professores e pais. Esta situação deriva (e reforça) da ambiguidade do seu estatuto 

neste órgão, que assume um misto de “pares”, “parceiros”  e “tutela”.  

Em terceiro lugar, alguns representantes da autarquia (nomeadamente vereadores 

ou chefes de departamento) declararam que, no quadro daquilo que consideram ser 

a sua intervenção, preferem  contactar e resolver as coisas com o conselho 

executivo, na continuidade do que já faziam antes com os conselhos directivos e 

directores das escolas. 

Para além destas considerações de ordem geral, é de registar, ainda, que para lá 

das diferenças de contextos municipais em que decorreram os painéis (dimensão, 
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desenvolvimento urbano e partido dominante), se verificaram diferenças 

significativas no comportamento destes membros, conforme eram: vereadores; 

responsáveis pelo sector de educação da câmara e outros técnicos superiores da 

câmara, sem responsabilidades de chefia; presidentes de junta de freguesia. 

No caso dos vereadores, verifica-se que eles assumem um discurso mais político na 

maneira como analisam os problemas da escola, e muito confinado aquilo que são 

as responsabilidades autárquicas neste domínio. Quando partilham esta função com 

outros técnicos ou presidentes da junta, reservam para si, normalmente, os graus 

de ensino mais adiantados. Além disso, são os que têm mais dificuldade em assistir 

regularmente às reuniões e os que mais são atingidos pelo discurso reivindicativo 

dos professores e dos pais.  

No caso dos responsáveis pelo sector da educação têm um discurso mais próximo 

dos vereadores, embora se possam refugiar sempre na limitação que resulta de 

dependerem do poder político autárquico para assumirem determinadas posições. 

Quanto aos outros técnicos verificou-se uma ambiguidade de papéis, pois uns 

assumiam-se como meros “correios” entre as câmaras e as escolas, enquanto 

outros, se  afastavam da “representação autárquica” para assumirem a sua 

intervenção de cidadão preocupado em ajudar as escola a resolver os problemas.  

Finalmente, nos casos em que os membros do painel eram presidentes de junta da 

freguesia (pela representação na assembleia de escola lhes ter sido foi atribuída) 

verificou-se existir uma imagem bastante positiva do cargo e funções, bem como 

da utilidade da assembleia. Apesar de serem casos minoritários (três) é possível 

formular a hipótese de que isso resulta não só da proximidade que este autarca 

tem das escolas (normalmente agrupamentos ou 1º ciclo), bem como do facto de 

não estar tão pressionado pelos pedidos das escolas, como estão os vereadores, e 

de, apesar de tudo, poder contribuir para a resolução de pequenos problemas com 

os recursos das freguesia. 
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