
RESUMO 

 

A constituição e regulamentação dos Agrupamentos de escolas, 

institucionalizados pelo Decreto-Lei nº 115-A/98, são aspectos fundamentais das 

mudanças estruturais operadas na educação, ligadas à autonomia e à territorialização das 

políticas educativas.  

Aquele Decreto-Lei configura a possibilidade da constituição de agrupamentos 

“horizontais” e “verticais” de escolas, funcionando como unidades organizacionais.  

O mesmo Decreto propunha novas linhas de acção na gestão e administração das 

escolas e destinava-se a dar cumprimento a três objectivos fundamentais: a articulação e 

sequencialidade curricular do ensino básico, a gestão articulada de recursos e projectos, 

a descentralização e inserção territorial dos projectos educativos. 

A autonomia e a territorialização das políticas educativas são aqui um factor 

fundamental, determinante, que condiciona as orientações destas políticas, uma vez que 

este decreto configura a possibilidade da criação de Agrupamentos horizontais de 

escolas do 1º ciclo de uma determinada área escolar que assim passariam a funcionar 

como unidades organizacionais, sendo aí também incluídos os jardins-de-infância da 

rede pública estatal do Ministério da Educação. 

Numa fase de alguma agitação política neoliberal no campo da educação, este 

projecto de investigação pretende incidir sobre as formas de regulação e de acção do 

sistema de acção concreto, que constitui o Agrupamento Horizontal de Carvalhais, a sua 

constituição, o seu funcionamento e manutenção, numa abordagem micro-política da 

organização, dos seus actores, neste contexto de autonomia. 

Trata-se de um estudo qualitativo, cujo posicionamento epistemológico é 

interpretativo, construído a partir dos discursos dos actores e de análise documental, 

realizado através de um estudo de caso. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 “A concepção de uma organização da administração educativa centrada na 

escola e nos territórios educativos tem de assentar num equilíbrio entre a identidade e 

complementaridade dos projectos, na valorização dos diversos intervenientes no 

processo educativo, designadamente professores, pais, estudantes, pessoal não docente 

e representantes do poder local. Trata-se de fornecer decisivamente a dimensão local 

das políticas educativas e partilha de responsabilidades.” (Preâmbulo do DL nº 115-

A/98, de 4 de Maio) ”. 

 

 

Surge o agrupamento de escolas formalmente definido, onde os sentidos e os tipos de 

acções dos actores encontrarão necessariamente interpretações diferentes e, por sua vez, 

desencadearão diferentes orientações que vão modelar a ordem política e simbólica de 

cada agrupamento.  

Neste sentido, surge o desejo de interpretar a realidade dos agrupamentos de 

escolas. Assim parece-nos fundamental e importante estudar quais as dinâmicas 

políticas e lógicas de acção que podem ser identificadas e caracterizadas para explicar a 

constituição e manutenção em funcionamento do Agrupamento Horizontal de Escolas 

de Carvalhais. 
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1. TEMA / PROBLEMÁTICA  

 

Face ao exposto atrás, formulámos como tema do nosso estudo: 

Dinâmica política organizacional e lógicas de acção na constituição e 

funcionamento de um agrupamento horizontal de escolas. 

 

Este tema situa-se então em volta dos agrupamentos de escolas, criados e 

regulamentados a partir do DL 115-A/98. É um tema que envolve tanto uma 

problemática política como organizacional e obriga à reflexão sobre conceitos como por 

exemplo: estrutura /acção, controle/regulação. 

Os agrupamentos escolares foram pensados para dar resposta aos objectivos do 

artigo 40 da lei de bases do sistema educativo, artigo que preconiza uma adaptação 

flexível dos estabelecimentos escolares aos objectivos educacionais da educação de 

infância e do ensino básico. 

A forma dilatada no tempo com a implementação destes Agrupamentos, desde 

as áreas escolares preconizadas pelo decreto-lei nº 172/91 até ao despacho 13.313, de 

2003, passando pelo decreto nº 115 A /98 e pelo decreto regulamentar 12/2000, permite 

levantar várias questões quer sobre o modelo de implantação dos agrupamentos quer 

sobre os objectivos com que foram sendo pensados quer ainda sobre as formas de 

organização e gestão que, no quadro de autonomia que lhes foi conferida, eles podem 

conceber, desenvolver e avaliar. 

O problema de investigação vai ser dirigido a um “sistema de acção concreto” o 

território escolar do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, situado no 

concelho de Mirandela. 

O Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais foi criado em 2001 e 

apesar da compulsoriedade da implementação dos Agrupamentos verticais, posta em 

prática em 2003, foi mantido em funcionamento agrupando estabelecimentos de 

educação de infância e do 1º ciclo. 
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Neste enquadramento, definimos o seguinte problema: 

 

Que dinâmicas políticas e lógicas de acção podem ser identificadas e 

caracterizadas para explicar a constituição, organização e manutenção em 

funcionamento do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais? 

 

 

 

2. OBJECTO DE ESTUDO  

 

O território escolar do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, é 

situado a 3 quilómetros a Norte de Mirandela, formado por oito jardins-de-infância e 27 

escolas do 1º ciclo do ensino básico. A sede do agrupamento escolar situa-se em 

Carvalhais e funciona nas antigas instalações da Escola Profissional Agricola de 

Mirandela e, depois, Escola Secundária de Carvalhais. 

Carvalhais, é uma das freguesias do concelho de Mirandela ficando a uma 

distância de três quilómetros da sede de concelho.  

A freguesia de Carvalhais tem uma área de 24,8 km2, sendo a população 

residente de 1350 habitantes, abrangendo 14 freguesias. 

Situada no meio rural, a principal actividade económica da população activa é a 

agricultura. 

No Concelho de Mirandela, a actividade agrícola é dominante, sendo de destacar 

a olivicultura e a produção de azeite, de grande qualidade na região. 

O sector terciário é o grande empregador na sede do concelho, que é Mirandela, 

merecendo destaque a comercialização de fumeiro regional, em especial alheiras, que 

são produzidas nas várias fábricas existentes no espaço do concelho. 

Mirandela situa-se no Distrito de Bragança, na área definida por Terra Quente 

Transmontana. 

 As temperaturas ultrapassam frequentemente os 40ºC, nos meses de Julho e Agosto e 

descem abaixo dos 0ºC, no Inverno. 

Uma característica do clima de Mirandela é a frequência de densos nevoeiros de 

irradiação que cobrem toda a depressão da cidade e o vale do Tua, originados pelas 
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brutais variações térmicas diárias, nevoeiro que já chegou em alguns anos, a 9 dias de 

ocorrência seguida. 

 

3. OBJECTIVOS DE ESTUDO E EIXOS DE ANÁLISE 

 

 

São objectivos do nosso estudo os seguintes: 

 

 

- descrever e compreender o processo de instituição, em 2001, e de manutenção, 

em 2003, do agrupamento horizontal de escolas de Carvalhais, no concelho de 

Mirandela. 

 

- descrever a organização do agrupamento, tanto em termos, de estruturas 

institucionais como intermédias como ainda operacionais e também em termos 

de coordenação curricular. 

 

- identificar e descrever a percepção e avaliação que os professores fazem sobre a 

mudança do modelo de escolas isoladas para o modelo de escolas agrupadas. 

 

- analisar estas percepções e avaliações em termos de lógicas de acção. 

 

Tentamos realizar estes objectivos como a seguir descrevemos. 

No sentido de tentarmos explanar o problema do nosso estudo, foi formulado 

numa estrutura que pretende, em primeiro lugar, fazer uma abordagem às políticas 

educativas, no quadro da evolução da gestão dos estabelecimentos de ensino, em 

Portugal (1º capitulo). 

São assim explorados os conceitos de carácter normativo, desde a instauração da 

gestão democrática, numa evolução que vai desde os anos 70, aos anos 2000, com a 

constituição dos agrupamentos de estabelecimentos de ensino.  

 No segundo capitulo, são abordados os estabelecimentos de ensino e os 

agrupamentos de escolas no contexto das teorias organizacionais.  
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É feita uma exploração de temas como as lógicas de acção e os sistemas de 

acção concretos. Analisamos também os conceitos de regulação e de autonomia dos 

estabelecimentos de ensino, a territorialização da educação e a nova gestão pública. 

No terceiro capítulo é feita a explanação metodológica do trabalho, de natureza 

qualitativa, num estudo de caso, descritivo e interpretativo, de carácter naturalista.  

Será apresentada também uma descrição do contexto do estudo. 

 

Eixos de Análise / Questões Orientadoras: 

 

 

De acordo com os traços metodológicos que têm vindo a ser explicados, 

adoptou-se um esquema orientador das linhas gerais de investigação, a partir da questão 

orientadora do trabalho. 

A questão que esteve na origem da reflexão e da pesquisa que levou a este 

empreendimento foi a de saber: 

 

 

Que dinâmicas políticas e lógicas de acção podem ser identificadas e 

caracterizadas para explicar a constituição, organização e manutenção em 

funcionamento do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais? 

  

 

 

Deste modo, a questão de pesquisa foi subdividida nos eixos de análise que a 

seguir se apresentam. 

 

 

Primeiro eixo de análise: caracterização do território e das escolas antes do inicio do 

processo da constituição do agrupamento horizontal. 

 

Para este eixo utilizaremos os seguintes indicadores: 

 

- o número de escolas. 

- o nível das escolas. 
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- a dimensão das escolas. 

- a localização geográfica das escolas. 

- a interacção entre as escolas. 

- a interacção entre a escola e as famílias. 

- a articulação entre os Projectos Educativos de Escola. 

- escolas predominantemente rurais ou urbanas. 

- equipamentos das escolas. 

- gestão das escolas. 

-    necessidade ou inenecessidade de mudar o sistema anterior. 

 

 

Segundo eixo de análise: descrição do processo político que levou à constituição do 

agrupamento. 

 

Para este eixo utilizaremos os seguintes indicadores: 

 

- porque é que foi constituído? como foi constituído? 

- quem propôs? 

- com que lógicas e com que razões propôs? 

- quais as lógicas de acção que se evidenciaram?  

- qual a tendência da autarquia? 

- que papel teve aqui a autarquia? 

- a identidade da escola de Carvalhais teve a ver com este processo? 

- houve balcanização de interesses entre professores do concelho de Mirandela e 

os respectivos conflitos? 

- os professores do 1º ciclo preferiam agrupamento horizontal ou agrupamento 

vertical? 

- o agrupamento foi constituído segundo uma lógica impositiva / burocrática ou 

segundo uma lógica associativa /comunitária? 

- O agrupamento foi iniciativa dos professores ou também houve interesses 

coligados entre professores, pais e autarcas?    

- houve razões geográficas na constituição do agrupamento? 

- houve razões pedagógicas e cientificas na constituição do agrupamento? 
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Terceiro eixo de análise: descrição da estrutura e do funcionamento do agrupamento. 

 

Para este eixo utilizaremos os seguintes indicadores: 

 

- indicadores comuns ao 1º eixo: 

 

- articulação entre escolas; 

 

- articulação entre ciclos; 

 

- articulação entre professores; 

 

- acesso de materiais e equipamentos; 

 

- indicadores específicos: 

 

- organização do agrupamento face à anterior organização ao nível da gestão das 

escolas e das interacções entre professores;  

- sistema de gestão (geral e curricular). 

 

- processos de coordenação dos professores, a sua interacção e os processos de 

acesso à direcção do agrupamento a materiais equipamentos e informação; 

 

- maior cooperação ou maior conflitualidade; 

 

- mudanças verificadas ao nível da articulação entre projectos curriculares e entre 

ciclos; 

 

- cooperação entre professores de um e outro nível de ensino; 

 

- dinâmicas políticas e organizacionais dessa nova estrutura; 

 

-    organização e distribuição das acções pelos diferentes planos organizativos. 
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Quarto eixo de análise: atitudes e representações dos professores sobre a mudança. 

 

- o que pensam os professores sobre o sistema de apoio à sua vida profissional 

relativamente à situação anterior? 

 

- e sobre convívio com os colegas e, sobretudo articulação e cooperação entre 

professores? 

 

- efeitos do agrupamento na interacção entre ciclos, na melhoria de acesso a bens 

e equipamentos, na rapidez das decisões, na participação dos professores na 

direcção do agrupamento. 

 

- avaliação global por parte dos professores sobre a mudança. 

 

 

Quinto eixo de análise: interpretação do processo (como se explica a sobrevivência do 

agrupamento e como se interpretam as atitudes e representações 

dos professores sobre o processo e situação actual). 

 

- como vêem os professores a manutenção do agrupamento horizontal face aos 

agrupamentos verticais? 

 

- com que lógicas os professores se posicionam nesta sua apreciação de entre 

lógica de mudança ou lógica de manutenção e resistência. 

 

-  justificação da instituição em 2001 e a manutenção em 2003. 

 

- interpretação das concepções dos professores em termos de cultural /profissional 

burocrática versus cultura profissional. 
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4. JUSTIFICAÇÃO DO ESTUDO 

 

O Decreto-Lei nº 115-A/98, de 4 de Maio, que veio consagrar a criação dos 

Agrupamentos de Escolas, surge como uma estratégia política de combate ao 

isolamento dos professores e à fragmentação do sistema educativo português, 

responsável pelas rupturas sistemáticas das aprendizagens das crianças, fundamentado 

na necessidade de promover condições de sequencialidade das aprendizagens. 

A análise da implementação desta estratégia, num caso concreto, justifica-se 

pelas seguintes razões: 

uma primeira razão que tem a ver com a actualidade cientifica da temática no 

âmbito da administração educacional. Desperta desde logo o interesse a aplicação deste 

modelo de administração e gestão, implementado pelo Decreto-Lei 115-A/98, que 

reformulou a rede escolar num panorama de reforço de autonomia, nas suas implicações 

de decisão política e de prática dos actores nos contextos concretos de acção; 

uma segunda razão ligada à actualidade que a investigação poderá ter na 

compreensão da constituição dos agrupamentos de escolas como processo de mudança. 

Neste sentido, torna-se essencial compreender também os ziguezagues da 

política educativa no nosso país, que conduziram à formação dos Agrupamentos de 

Escolas.  

 Os Agrupamentos de escolas foram pensados para dar resposta aos objectivos do 

artigo 40º da Lei de Bases do Sistema Educativo, que preconiza uma adaptação flexível 

dos estabelecimentos escolares aos objectivos educacionais da educação de infância e 

do ensino básico. 

 A forma dilatada no tempo como estes Agrupamentos foram implementados, 

desde as áreas escolares preconizadas pelo decreto-lei nº 172/91 até ao despacho 2003, 

passando pelo decreto-lei nº 115A/98 e pelo decreto regulamentar 12/2000, permite 

levantar várias questões quer sobre o modelo de implementação dos Agrupamentos quer 

sobre os objectivos com que foram sendo pensados quer ainda sobre as formas de 

organização e gestão no quadro de autonomia que lhes foi conferida. 

 O Agrupamento Horizontal de escolas de Carvalhais foi criado em 2001 e, 

apesar da compulsoriedade da implementação dos agrupamentos verticais, posta em 

prática em 2003, foi mantido em funcionamento, até 2006, agrupando estabelecimentos 

da educação de infância e do 1º ciclo. 
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 Analisar o processo de constituição do agrupamento e dos seus órgãos, a 

construção do seu processo de autonomia e verificar qual o seu funcionamento, 

organização e gestão parece-nos bastante pertinente, dado o pequeno número destes 

Agrupamentos. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A dissertação encontra-se organizada num volume constituído pelo resumo, os 

índices, a introdução, os capítulos I e II, dedicados ao quadro teórico, o capítulo III, 

dedicado à metodologia, o capítulo IV, dedicado ao contexto do estudo, o capítulo V, 

dedicado à interpretação dos dados, a conclusão, a bibliografia e ainda os anexos que 

serviram de suporte à investigação. 

Começamos com a introdução, onde fazemos uma breve apresentação do 

trabalho, à luz da discussão pública da educação em Portugal e da organização e gestão 

dos agrupamentos de escolas. 

Em seguida, temos uma parte em que identificamos o tema e a problemática do 

trabalho, onde referimos também que o estudo consiste num estudo de caso de um 

sistema de acção concreto, o Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, onde 

foi realizado todo o trabalho empírico. 

Em seguida fazemos a primeira abordagem ao nosso objecto de estudo em que 

descrevemos o território escolar do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, 

a sua composição e também a sua situação geográfica. 

Identificamos os objectivos do estudo, ou seja, compreender a constituição e 

manutenção em funcionamento do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, 

em Mirandela, e também descrever a sua composição e organização. 

Identificamos e descrevemos a avaliação que os actores fazem sobre este modelo 

de gestão e compreender as lógicas de acção dos professores neste processo de mudança 

de um modelo de gestão de escolas isoladas para o modelo de escolas agrupadas. 

Em seguida, enumeramos os eixos de análise das respectivas questões 

orientadoras, e, em função destes eixos, faremos a caracterização do território, antes do 

processo de constituição do Agrupamento. 
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Pretendemos também fazer uma descrição do processo político da criação deste 

Agrupamento e, depois, faremos uma descrição da estrutura e funcionamento do 

Agrupamento. 

Como também já referimos, descrevemos as atitudes e representações dos 

professores e procuramos as razões que explicam a sobrevivência do Agrupamento. 

O trabalho prossegue com a justificação do estudo, em que salientamos a sua 

pertinência face à actualidade científica da temática no âmbito da administração 

educacional uma vez que a criação dos Agrupamentos escolares pelo Decreto-Lei 

115A/98, reformulou a rede escolar numa procura de reforço de autonomia das escolas. 

No capítulo I explanamos o problema do nosso estudo em que abordamos as 

políticas educativas em Portugal e a evolução da gestão dos estabelecimentos de ensino 

desde a instauração da gestão democrática. 

No capítulo II abordamos as teorias organizacionais presentes nos 

Agrupamentos e estabelecimentos de ensino. 

Fazemos uma exploração das lógicas de acção, analisamos os conceitos de 

regulação e autonomia dos estabelecimentos de ensino e a territorialização de educação. 

No capítulo III fazemos a exploração metodológica do trabalho de natureza 

qualitativa de um estudo de caso descritivo e interpretativo. 

No capítulo IV, temos a caracterização do nosso caso de estudo, onde 

analisamos o seu processo de constituição, o enquadramento territorial, as suas 

estruturas e funcionamento. 

No capítulo V, fazemos a interpretação dos dados, onde analisamos as dinâmicas 

e lógicas de acção presentes no agrupamento, e, o posicionamento dos actores. 

Em seguida registamos as conclusões a que chegámos com a realização do nosso 

estudo.    

 

OS ANEXOS 

 

Os anexos que serviram de suporte à investigação, estão ordenados da seguinte 

forma. 

  

ANEXO I  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 
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Grelha da constituição da amostra dos entrevistados 

 

Guião das entrevistas 

 

Protocolo das entrevistas aos: 

 

Presidente da Comissão Executiva Instaladora. 

Ex. Presidente Conselho Executivo. 

Presidente do Conselho Executivo.  

Vice-presidente da Comissão Executiva Instaladora. 

Ex. Vice-presidente Conselho Executivo.  

 

 

ANEXO II  

 

INSTRUMENTOS DE ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DOS DADOS: 

 

Grelha de categorização 

Grelha de análise de conteúdo das entrevistas.  

 

 

 

ANEXO III 

 

DOCUMENTOS AUXILIARES DA ANÁLISE 

 

Actas 

Listas eleitorais 
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CAPÍTULO I 
 

 

EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 
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1. ESCOLAS PÚBLICAS PORTUGUESAS – A GESTÃO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 

1.1 FACTORES CONDICIONANTES DA EVOLUÇÃO DOS MODELOS 

DE GESTÃO 

 

“A análise da escola enquanto organização não se esgota na sua modelização 

normativa nem na morfologia dos seus órgãos de topo.” (Formosinho, Ferreira e 

Machado, 2000, p. 91) 

No entanto estes aspectos são fundamentais para compreender a temática da 

administração escolar. 

A evolução do sistema de ensino em Portugal, deu-se a par das mudanças que se 

verificaram nos restantes sectores da vida nacional. 

Segundo alguns autores, um dos factores que tem sido determinante na evolução 

da gestão educacional é a constante e crescente procura de educação. Este factor, por 

sua vez, é uma consequência directa do desenvolvimento económico, tecnológico, 

cientifico, cultural, social e político da sociedade civilizada saída da segunda guerra 

mundial. 

No entanto, no caso concreto de Portugal, a existência de um regime político, 

entre 1933 e 1974, que contrariou as condições de mudança, não é favorável a esta 

evolução da sociedade e procura de bem-estar e de educação. 

Todavia, esta situação é alterada com o 25 de Abril de 1974, que é um 

acontecimento marcante na evolução da gestão educacional, já que é a partir desta data 

que a participação dos professores e estudantes no processo educativo deixa de ser 

meramente funcional, para se alargar às estruturas escolares. A administração 

Educacional passou a estar sujeita a múltiplas forças de pressão que dificilmente 

conseguiria controlar. 

A constituição da Republica, em 1976, é também um factor decisivo no processo 

de gestão educativa. 

Este novo panorama da sociedade, com um regime democrático e parlamentar, 

vai influenciar as escolas, no aspecto de participação dos cidadãos na gestão e 

administração escolar. 
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Outro factor de grande importância foi toda a situação de crise internacional, 

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

instabilidade social e política, consequência do processo revolucionário, que 

influenciaria decisivamente a situação social e consequentemente educacional do nosso 

país. 

Neste contexto, surge a integração de Portugal na Comunidade Económica 

Europeia, em que o país fica com uma nova posição no mundo, com a abertura de 

relações internacionais e fazendo parte de um todo, em que este representa um papel 

decisivo no desenvolvimento e modernização da sociedade. Toda esta situação 

influencia as instituições escolares.  

No entanto, é fundamental que estas acompanhem este processo, se dignifiquem 

e tenham a capacidade de mobilizarem os seus recursos materiais e humanos, no sentido 

de superarem as dificuldades que se lhes apresentam. 

Este ponto é fundamental, no saber gerir uma instituição escolar, hoje em dia, 

com toda a seriedade e empenho de quem tem a noção do que constrói, como constrói e 

o mundo em que constrói.  

 

 

2. A INSTAURAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E A 

VALORIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

 

 

A partir da mudança que se verificou na sociedade, com a revolução do 25 de 

Abril de 1974, verificou-se também uma profunda renovação na escola, e esta, tal como 

a sociedade em geral, passou a estar sujeita a novos condicionamentos de âmbito 

político.   

A escola passou a ser palco de factores de consolidação políticos e sociais 

resultantes da queda do regime e das novas relações sociais. 

Neste período é despoletado nas escolas um movimento participativo por parte 

dos docentes que foi o primeiro passo no processo de conquista de poder e autonomia 

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

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

democrático e participativo para a organização da escola. 
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Impõe-se assim uma nova dimensão de democratização no ensino. 

Há como que uma luta pela própria transformação revolucionária destas 

instituições, em que a palavra de ordem é: gestão democrática, como refere, (António 

Teodoro 2001, cit. por Barroso, ET, Alii 2002: 3).  

 

“O poder deslocava-se para as escolas e para o movimento social, onde as nascentes 

estruturas sindicais dos professores começavam já assumir um papel de destaque no campo 

escolar, estabelecendo -se uma agenda que não era compaginável com a transição controlada. As 

demissões em massa das autoridades académicas e escolares e a eleição de comissões directivas 

com a participação de docentes, estudantes e funcionários, a imediata integração dos professores 

afastados pelo Estado Novo, a exigência de profundas mudanças no aparelho do Ministério da 

Educação, mostravam que a iniciativa política se encontrava na periferia do sistema. Ás 

formulações vagas e cautelosas tanto do programa do MFA (movimento que conduziu o golpe 

militar) como o Programa do Governo Provisório, o Movimento social (e político) respondia 

como uso, sem limites, das liberdades de associação e expressão, impondo soluções na prática 

antes de qualquer legislação.” (António Teodoro 2001, cit. por Barroso, ET, Alii 2002: 3). 

 

Contudo, é a partir do ano lectivo de 1975/1976 e a partir da promulgação da 

Constituição da Republica e das eleições legislativas que fica definido o modelo político 

de democracia, que permite que a burocracia centralizada saia da paralisia em que se 

encontra. 

O I governo Constitucional faz da normalização da educação, uma das suas 

prioridades e vai regulamentar a gestão das escolas. 

 

“A partir do primeiro Governo Constitucional, e como reflexo das novas relações de poder 

político existentes, entrou-se num período “normalização”, em que a preocupação foi disciplinar 

o funcionamento do Ministério da Educação e permitir o controlo do sistema pelo governo. O 

primeiro efeito desta política de “normalização” foi o de conter as forças de mudança até aí 

predominantes e de eliminar, ou reduzir, os seus centros de decisão. Numa segunda fase, o 

objectivo era ainda essencialmente político e consistia em “por a ordem” no sistema através de 

uma lei-quadro que definisse os princípios e estruturas compatíveis com a nova orientação do 

poder político.” (Barroso, 1987, p. 15). 

 

É o decreto-lei nº769-A/76, de 23 de Outubro, que vai marcar a “gestão 

democrática”. 

No que se refere à gestão das escolas, a maioria dos autores tais como 

Formosinho (1984), Valter Almeida (1990) e Carvalho (1991), referenciam que todo o 
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quadro legal da implementação da gestão democrática nas escolas viria a conhecer a sua 

verdadeira normalização com o decreto-lei nº769-A/76 de 23 de Outubro, do I Governo 

Constitucional, sendo ministro da Educação Sottomayor Cardia. 

Com este decreto, os órgãos de topo da estrutura da escola, são o Conselho 

Directivo, (CD), o Conselho Pedagógico (CP) e o Conselho Administrativo, (CA), 

definindo-se pormenorizadamente as suas regras de constituição bem como os 

processos eleitorais e as respectivas competências, o que se traduz numa integração da 

escola no que respeita à organização escolar. 

Diferenciam-se as funções de cada órgão cabendo ao C. D a responsabilidade do 

funcionamento e da gestão corrente da escola, ao C. P a função de orientação 

pedagógica da escola, e ao C. A a gestão financeira e orçamental da escola. 

Contudo, este Decreto vai ser alvo de ataques contra as soluções organizacionais 

administrativas e também pela limitação do peso da representação dos alunos no C. D. 

Esta consideração da gestão democrática como uma ofensiva no campo da 

educação, contra as mudanças conseguidas, nomeadamente a limitação da participação 

na vida da escola, e na definição da política educativa, não é acompanhada de práticas 

que inviabilizam este reforço da gestão burocrática centralizadora da educação. 

Neste âmbito, Barroso (1991) considera o Decreto-Lei 769 - A / 76 “uma prótese 

democrática numa administração democrática “ (p. 69). 

Já João Formosinho (1994) defende a pouca vontade da classe política nacional 

de encetar o passo da regionalização da administração pública e a forte contradição dos 

“burocráticos centrais em aderirem a um projecto que, aparentemente, lhes faz diminuir 

o poder” (p. 101). 

Natércio Afonso (1994), no seu estudo, chama “problemas estruturais” ao 

modelo da organização e administração escolar, instituído pelo decreto-lei nº769-A /76 

“falta de autonomia da escola, limitada eficiência de gestão e de capacidade de liderança 

dos seus administradores eleitos pelos professores, alienação generalizada de muitos 

actores relativamente à sua estrutura participativa” (Afonso, 1994, p. 32).  

O autor conclui que a gestão democrática e a cultura colegial dos professores 

levam a transformar a escola numa organização em que não há liderança e onde não há 

uma visão estratégica sobre os objectivos e a missão da escola. 
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3. OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO QUADRO DA EVOLUÇÃO DA 

GESTÃO EM PORTUGAL 

 

3.1 ANOS 80 – PRÁTICAS DE CENTRALIZAÇÃO DESCONCENTRADA 

 

 

A partir dos anos 80 dá-se uma nova vaga de reforma, valorizando o próprio 

estabelecimento de ensino e o seu modo de gestão local, procurando adaptar a escola 

aos contextos locais, através de projectos educativos elaborados pelas escolas. 

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

desempenhando o Estado uma função reguladora no âmbito das políticas de 

territorialização, valorização de procedimentos de microregulação, tentando envolver e 

responsabilizar a sociedade civil, passou-se de um tipo de reforma macro-sistémica para 

um tipo de reforma centrada na escola, sendo esta a unidade principal de inovação e da 

mudança educativa. 

Foi através do Decreto-lei nº 46/85, de 22 de Fevereiro que contempla a criação 

de Escolas C+ S, que se fala pela primeira vez em agrupamentos de escolas e que se 

concretiza um ensino básico de três ciclos, impulsionado através do Despacho 

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

anos, levando à criação das primeiras escolas básicas integradas. 

Esta modalidade de integração vertical já tinha sido referida no Despacho 

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

criação de agrupamentos horizontais de escolas do mesmo ciclo. 

Em 1986 foi publicada a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), pela Lei nº 

46/86 de 14 de Outubro. 

A partir da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) os governos passam a ter 

competências de implementação da reforma do sistema educativo, com a ajuda da 

Comissão da Reforma do Sistema Educativo (CRSE) na produção do Projecto Global 

de Actividades, a desenvolver no sentido da reorganização do Sistema Educativo com 

objectivos de chegar a uma reforma global das estruturas, métodos e conteúdos do 

sistema.  

É na alçada desta Comissão de Reforma do Sistema Educativo (CRSE) que 

surgem as novas influências no âmbito dos estudos organizacionais de educação. 
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A Lei de Bases do Sistema Educativo (1986) prevê no artigo 40º vários tipos de 

estabelecimentos de ensino e educação incluindo agrupamentos ou “grupos de 

estabelecimentos” (artigo 45), com direcção única, assegurada por órgãos próprios. 

Esta questão dos agrupamentos era também focada nos trabalhos da Comissão 

de Reforma do Sistema de Educativo (CRSE), de tal modo que num seminário realizado 

em Braga, em Maio de 1987, sobre a gestão do Sistema Escolar, João Formosinho 

admitia que” a Lei de Bases previa escolas organizadas em agrupamentos verticais e 

horizontais, o que facilitaria a coordenação regional e diminuiria o número de conselhos 

de direcção de escolas” (Formosinho, 1988, cit. por Lima, 2004, p. 12). A principal 

mudança então apresentada, prendia-se com a criação nas escolas de um verdadeiro 

órgão de direcção, o que descentralizava a administração escolar e atribuía maior 

autonomia às escolas. 

No seguimento daquele seminário, um grupo de trabalho da universidade do 

Minho foi encarregado de elaborar uma série de propostas sobre a direcção e gestão das 

escolas. Este grupo de trabalho defende a existência de vários modelos de direcção e 

propõe a criação do “Conselho Local Ensino Básico “ Conselho local de Educação” e 

define um conjunto de pressupostos para um sistema educativo descentralizado com 

larga autonomia para as escolas básicas e secundárias. 

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

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

decisões estratégicas. Isto é consagrado pelo Decreto-lei 43/89 de 3 de Fevereiro, e teve 

influência na autonomia de cada escola. Conseguiu financiamento de projectos, levou 

ao desenvolvimento de políticas de territorialização num programa de reforço de 

autonomia das escolas, tal como aconteceu em outros países. 

  Cada estabelecimento de ensino passou a ter oportunidade de gerir a gestão do 

currículo, definir algumas políticas existentes entre alunos e professores, a gestão dos 

tempos lectivos e de ocupação de espaços, organizar actividades de complemento 

curricular, de animação sócio-educativa dos tempos livres ou de desporto escolar, 

orientar o crédito horário disponível para o exercício de cargo de gestão intermédia e de 

desenvolvimento de projectos pedagógicos, recrutar pessoal auxiliar da acção educativa, 

conseguir ser auto-financiado e gerir internamente as receitas que provêm da prestação 

de serviços na escola, aquisição de bens, execução de obras, estabelecer parcerias entre 

escolas para a criação de centros de recursos educativos e de formação.   
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3.2 ANOS 90 - IMPULSO À AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS 

 

O Decreto-Lei 43/89, de 3 de Fevereiro, não abrangia no conjunto da autonomia 

consagrada, nem o 1º ciclo do ensino básico nem a educação pré-escolar. Contudo, esta 

situação é alterada com o Decreto-Lei nº 172/91, de 10 de Maio, que alarga este 

conceito a todas as escolas dos vários níveis de educação e ensino. 

Este diploma, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), 

pressupõe também uma maior intervenção da comunidade local, no contexto das 

políticas educativas, com base na gestão democrática, da participação e integração da 

comunidade na definição do seu projecto educativo (Área Escola). 

O Decreto-lei 172/91, não virá a concretizar nada de novo no campo da 

autonomia de escola, no que se refere à problemática do agrupamento de escolas, é 

definida a “área escola” como “o grupo de estabelecimentos de educação pré-escolar e 

do 1º ciclo do ensino básico, agrupados por áreas geográficas, que dispõem de órgãos de 

direcção, administração e gestão comuns” (alínea b do artigo 3º). Assim, as lógicas, 

horizontal e vertical do agrupamento ficam em aberto, delimitadas ao pré-escolar e ao 1º 

ciclo do ensino básico. 

Estes agrupamentos de estabelecimentos de ensino são definidos por portaria, 

levando em linha de conta critérios de gestão pedagógica, nº de alunos e docentes e 

dispersão geográfica dos estabelecimentos agrupados. 

Contudo, houve uma excessiva regulamentação e não houve uma clara distinção 

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

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

trouxesse um aumento de poder significativo. 

Este modelo foi aplicado em regime experimental e em cerca de três dezenas de 

escolas e alguns jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo. 

Foi criada uma Comissão de Acompanhamento e avaliação (CAA) do novo 

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

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

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

generalização deste modelo de administração. 

“O Conselho propunha a definição de uma “carta de princípios” de carácter mais 

genérico, um “diploma – quadro” que apenas definisse as coordenadas fundamentais da 

direcção e gestão das escolas. Para isso, contudo, exigia-se a introdução de profundas 
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alterações nos níveis central e regional da administração educativa (Ministério da 

Educação), no sentido de uma transformação de competências para as escolas e para as 

estruturas comunitárias” (Lima, 2004, cit. in CAA, 1997, p. 13). 

No entanto, esta posição era contraditória ao Decreto-Lei 133/93 de 26 de Abril 

que defendia uma organização centralizada-desconcentrada, pondo de parte a 

possibilidade da regionalização e de uma direcção e gestão da Educação mais 

democrática. Os departamentos centrais continuaram a ter o exclusivo das funções de 

concepção e orientação, cabendo às Direcções Regionais (Decreto-Lei nº141/93), aos 

centros da área educativa (portaria N º79-B/94) e finalmente às escolas ou 

agrupamentos de escolas, as funções de execução. 

Estas resoluções eram completamente contraditórias às 

conclusões/recomendações do Conselho de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do 

novo regime de autonomia previsto no Decreto-Lei 172/91, cujos membros concluíram 

não ser possível consagrar a autonomia das escolas utilizando regras do passado, 

objectivos políticos antagónicos, ou seja, não pode haver autonomia quando todas as 

regras são pré-estabelecidas e não há possibilidade de intervenção na produção das 

mesmas. 

A existência, em regime experimental, do novo modelo de gestão das escolas 

previsto no Decreto-Lei 172/91, levou a que os diplomas destinados aos 

estabelecimentos e áreas escolares abrangidos por este diploma fossem adoptados por 

outros estabelecimentos tal como: 

 

“A distribuição do crédito global e das reduções da componente lectiva a distribuir 

pelos órgãos e estruturas pedagógicas da gestão intermédia (Despacho 115/ME/93, de 23 de 

Junho) ou da possibilidade das escolas alterarem a composição do Conselho Pedagógico 

(Despacho nº37-A /SEE/96, de 29 de Julho), optando pela organização dos departamentos 

curriculares (Despacho nº27/ME/93, de 23 de Dezembro” (Formosinho, 2000, p. 48). 

 

Da mesma forma são lançados programas de intervenção e de sistemas de 

incentivo à qualidade de educação (Despachos nº113/ME/93, de 1 de Julho, e nº 23 

/ME/95, de 3 de Abril), os quais configuraram diferentes modalidades de “associação” 

de estabelecimentos de ensino. 

São ainda lançados “Projectos de Escolas Isoladas (da iniciativa do instituto das 

Comunidades Educativas - ICE), projecto Lethes (promovido pelo Parque Nacional da 

Peneda-Gerês, em parceria com a Universidade do Minho), Programa Educação para 
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todos – PEPT2000 (Resolução do Conselho de Ministros 29/91, de 16 de Maio), 

Programa de Educação Intercultural (Despacho nº170/ME/93, de 6 de Agosto), 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – TEIP (Despacho nº147- B/ME/96, de 

1 de Agosto), Centros de Recursos, Centros de Formação da Associação de Escolas e 

Conselhos Locais ou Municipais de Educação” (Formosinho, 2000, cit. in Catarino et al 

1997 p. 48). 

Estas são as respostas aos problemas educativos das comunidades locais. São 

assim práticas de territorialização das políticas educativas em que o Estado mantém a 

sua função reguladora e estruturante do sistema público nacional de educação. 

O XIII governo constitucional de base socialista, torna clara, em 1997, uma 

orientação política contrária à ideia de reformar o sistema educativo adoptando uma 

política pós-reformista. 

 O governo suspende a generalização do Decreto-Lei nº172/91 de 10 de Maio e 

encomenda um novo estudo, em base no geral, aprovará uma nova legislação em 1998, 

doze anos após a aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE). 

“As mudanças na Educação devem ser graduais e “centradas” nas escolas (Lima, 

2004, cit. in PS, 1995, IV- 4 p. 14,15). Este será um dos princípios fundamentais do 

Programa Eleitoral do Partido Socialista, dando mais poder à administração local na 

gestão da educação, numa linha de descentralização, reforçando a autonomia das 

escolas. 

Com a apresentação do “Pacto Educativo para o Futuro” pelo Ministro da 

Educação, em Fevereiro de 1996, a escola volta a ser o núcleo fundamental do processo 

educativo, havendo transferência de competências, recursos e meios para as escolas, 

numa política de territorialização da educação. 

Serão também celebrados os contratos de autonomia entre as escolas e o 

Ministério da Educação, tendo em vista reforçar os processos de autonomia das escolas. 

O Ministério da Educação encomendou um estudo prévio, no sentido de elaborar 

um programa para o reforço da autonomia das escolas (Despacho 130/ME/96). 

Este estudo foi elaborado pelo professor Doutor João Barroso, e resultou na 

publicação em 1997 de um relatório “Autonomia e Gestão das Escolas” (Barroso, 

1997). 

Este relatório defende que a autonomia das escolas deve ser gradual e 

descentralizada, sendo esta a principal ideia para a territorialização da educação e 
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reforço da autonomia das escolas, a celebração de contratos de autonomia entre as 

escolas e o Ministério da Educação. 

Segundo este estudo de João Barroso, este processo de autonomia e de 

constituição de agrupamentos devia processar-se em duas fases. 

Numa primeira fase deviam associar-se os estabelecimentos do pré-escolar e do 

1º ciclo ou de ciclos diferentes. Para efeitos de gestão deviam também associar-se 

escolas de outros ciclos de ensino mas de pequena dimensão. 

Numa segunda fase, e sempre em função da dimensão da escola, poderia haver 

associações de escolas para efeitos de gestão administrativa e financeira. 

A finalidade, segundo Barroso, será sempre constituir uma rede de 

equipamentos com dimensão suficiente para constituir uma unidade autónoma de gestão 

“ do ponto de vista estratégico, pedagógico e financeiro” (Formosinho, 2000, cit. in 

Barroso, 1997, p. 54). 

No ano lectivo 1996/97, o Departamento da Educação Básica (DEB), criou um 

grupo de reflexão composto por três equipas (Braga, Coimbra, e Setúbal), tendo como 

objectivo identificar os problemas do 1º ciclo Ensino Básico e apresentar soluções. 

Alguns dos problemas identificados foram desde logo a escassez dos recursos, o 

isolamento devido à pequena dimensão das escolas e à sua dispersão, a grande 

mobilidade docente e o desajustamento entre o meio rural e o meio urbano. 

Ao nível das soluções propostas para estes problemas, não houve, no entanto, o 

mesmo consenso. 

Eram apontadas soluções baseadas na animação pedagógica e formação, 

enquanto outros defendiam soluções organizacionais, posição assumida pela equipa de 

Braga que era orientada pelo professor João Formosinho. 

Pouco a pouco, o grupo uniu-se à volta da ideia de que era prioritário proceder a 

mudanças organizacionais, criando unidades organizacionais de maior dimensão, mais 

direccionadas ao exercício da autonomia e inovação pedagógica.  

Estas mudanças deveriam abranger também a educação pré-escolar, devido às 

afinidades organizacionais e pedagógicas entre estes meios de ensino. 

Foi então proposta a criação de unidades territoriais de gestão, a coordenação 

que englobava articuladamente a educação pré-escolar, o 1º ciclo e o Ensino Básico 

Mediatizado. Estas unidades seriam designadas Centros de Educação Básica Inicial 

(CEBI). 
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Estes centros eram, portanto, a proposta da mudança sistémica na medida em 

que apontavam para a actuação integrada, ao nível local, de valências sociais e 

educativas tais como complementos de horários, actividades de complemento curricular 

e de ocupação de tempos livres, serviços de cantinas e de transportes, etc. 

Foi também proposto pela equipa de Braga que estes Centros de Educação 

Básica Inicial possuíssem um corpo docente e de recursos humanos estável, no sentido 

de combater a instabilidade na vida dos professores e, consequentemente, na 

aprendizagem das crianças. 

Para isso propunha que o CEBI, vinculasse os docentes para assim garantir a 

continuidade dos projectos da escola e das interacções educativas. 

Esta medida implicava, no entanto, a alteração do sistema de concursos dos professores. 

 

 

4. A INSTITUIÇÃO DO DESPACHO 27 / 97 

 

Estas propostas deram origem ao despacho 27/97, que veio permitir a criação 

dos agrupamentos de escolas, após o qual foi criado o projecto CREL (Construindo 

Redes Educativas Locais). 

O Despacho 27/97 veio assim permitir a criação de agrupamentos escolares, que 

foram distinguidos pela dinâmica social, em agrupamentos horizontais que 

compreendiam estabelecimentos do 1º ciclo e de educação pré-escolar e em 

agrupamentos verticais que, para além destes, incluíam também os 2º e 3º ciclos do 

ensino básico. 

Os agrupamentos horizontais eram justificados pela realidade organizacional e 

pedagógica dos níveis de educação do 1º ciclo e pré-escolar. 

Os agrupamentos verticais eram justificados pelo maior grau de articulação e 

nível de sequência que ia desde a educação pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade. 

É finalmente aprovado, em 4 de Maio, o Decreto-Lei 115-A/98, que aprova o 

regime de autonomia, administração e gestão das escolas e respectivos agrupamentos. 

No entanto, encontravam-se no terreno dinâmicas de agrupamento, postas em prática 

pela administração local, no quadro de uma organização administrativa centrada na 

escola e nos respectivos territórios educativos. 
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A finalidade era, tal como no Despacho 27/97, “favorecer percursos escolares 

sequencializados e articulados, superar situações de isolamento e prevenir a exclusão 

social, reforçar a capacidade pedagógica dos estabelecimentos “ (Lima, 2004, p. 18). 

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

como «uma unidade organizacional, dotada de órgãos próprios de administração e 

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

de ciclo de ensino, a partir de um projecto educativo comum». 

Este Decreto 115-A/98, é, no entanto, alvo de algumas criticas, desde logo, a imposição 

pela administração central de um prazo para a sua concretização, o qual seria até ao 

final do ano lectivo 1999-2000, e também o carácter tendencialmente universal das 

medidas propostas. 

O Decreto-Lei 115-A/98 apela a um associativismo autonómico das periferias e, 

por outro lado, impõe uma lógica de reordenamento escolar com calendários impostos e 

permite um grande protagonismo à administração regional desconcentrada. 

Para tentar resolver estes problemas surge o Decreto regulamentar nº12/2000 de 

29 de Agosto, que pretende dar mais valor à existência de projectos educativos comuns 

reforçando por isso a iniciativa das escolas, à participação das associações de pais e 

encarregados de educação e a intervenção dos municípios. 

O grande problema do Decreto-Lei 115-A/98 reside no facto de ser 

incompreensível qual o grau de autonomia que os agrupamentos de escolas tinham dado 

ao carácter essencialmente retórico desta autonomia, que era principalmente técnica e 

processual, de execução e não de decisão. 

A escola era da mesma forma governada a partir do exterior, de acordo com a 

tradição vigente, no sentido contrário a uma escola com autonomia legítima. 

Do ponto de vista jurídico, o Decreto-Lei 115-A/98 pode ser considerado de 

grau zero de autonomia contratualizada, uma vez que estamos perante a ausência de 

qualquer contrato de autonomia, assinado pelos sucessivos governos. Apesar de tudo 

isto, o Decreto-Lei 115-A/98 continua em vigor e, mais tarde, surge nova polémica com 

a publicação do Despacho nº13.313/2003 que se distingue das orientações anteriores 

pelo facto de pretender agrupar todas as escolas do território português, em unidades de 

gestão. Serão privilegiados os agrupamentos verticais, sendo mantidos os agrupamentos 

horizontais apenas em casos extraordinários, devidamente fundamentados pelo Director 

Regional. 
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Este Despacho nº13.313/2003 impunha também um calendário pelo que este 

processo deveria estar concluído no ano lectivo 2004/2005 e define os agrupamentos 

como unidades de gestão, sendo as escolas ou jardins-de-infância definidos numa nova 

categoria administrativa de subunidades de gestão. 

Este Despacho foi alvo de muita contestação pelas associações de professores e 

pela comunidade educativa em geral, uma vez que menospreza a acção dos actores, os 

processos e dinâmicas anteriormente considerados fundamentais para a construção dos 

agrupamentos, sendo também posto em causa o seu sucesso, uma vez que parte de uma 

política centralizada e tem uma lógica autoritária por parte da administração central.” 

Agrupar todas as escolas obrigatoriamente através de uma lógica imposta de 

“verticalização,” sujeitando os agrupamentos horizontais à sua reconversão forçada, é 

insistir numa lógica de dominação e de imposição hierárquica de todo incompatível com 

os objectivos de democratização da educação e com a retórica da autonomia da escola” 

(Lima, 2004, p. 27). 

 “Em todo o caso, segundo dados oficiais do Ministério da Educação, referentes 

a Novembro de 2004, e constantes do seu sítio na internet, existia já um total de 765 

agrupamentos dos quais apenas 14,5%, se mantinham ainda horizontais.” (Lima, 2004, 

p. 28). 

Assim, e apesar da contestação, a reorganização da rede escolar conforme o 

Despacho nº13.313/2003, num curto espaço de tempo, reduziu drasticamente as 

subunidades de gestão transitando para uma administração baseada nos agrupamentos 

ou unidades de gestão escolar. 

Portanto, e como já foi referido, foi privilegiada a associação de escolas em 

agrupamentos verticais, restando apenas um pequeno número de agrupamentos 

horizontais. Parece-nos por isso pertinente fazer um estudo sobre um agrupamento 

horizontal. 
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5. OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

 

Se entendermos por escola uma comunidade docente com a possibilidade de 

exercer e formular uma vontade colectiva, verificamos que as características de 

dispersão e fragmentação da rede de estabelecimentos não favorecem a existência desta 

comunidade educativa capaz de formular um projecto colectivo: 

 

“A construção de uma escola passa pela criação, basicamente, de uma comunidade 

profissional estável cujas interacções permanentes permitam ir construindo a possibilidade da 

formulação de uma vontade colectiva e de projectos consistentes. Ora, isso só é possível pela 

fixação de professores a um determinado território e pela consideração desse território que 

abrange um conjunto de edifícios escolares como unidade de gestão com órgãos próprios, com 

projecto próprio e com actividades próprias e comuns” (Machado, (1998) cit. por Formosinho, 

2005, p. 145). 

 

Segundo Formosinho, a necessidade de formar uma escola “com dimensão 

humana, passaria assim pelo “agrupamento das escolas” infantis e básicas da mesma 

área geográfica (1986, p. 12). 

Assim, esta solução organizacional “agrupamentos” foi avançada pela primeira 

vez em 1996/97 por uma equipa de projecto de Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo Ensino 

Básico e Educação Básica Mediatizada, a funcionar na universidade do Minho e 

dependente do Ministério da Educação. 

Segundo esta equipa, ao abordar a problemática que afecta estes níveis de 

educação, deve-se assumir uma perspectiva que englobe os seguintes pontos: 

 

 

- Os problemas da rede escolar; 

 

- A descontinuidade da relação pedagógica em consequência da permanente 

instabilidade do corpo docente; 

 

- A inclusão de alunos com necessidades educativas especiais; 

 

- O desajuste dos horários face às necessidades sociais contemporâneas; 

- A formação contínua centrada nas necessidades dos docentes; 
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- A existência de serviços de apoio (Formosinho e Machado 2005, p. 145) 

 

No seguimento desta ideia, considera esta equipa, que a melhoria efectiva da 

oferta dos serviços prestados aos alunos, carece de dinâmicas pedagógicas 

organizacionalmente sustentadas, que requerem uma socialização colaborativa que 

supere o isolamento e o individualismo. ”É o primeiro passo para a criação de unidades 

organizacionais, é a criação de uma escola – comunidade a partir do agrupamento de 

estabelecimentos de ensino” (Formosinho, 1998, p. 61).  

Isto veio dar origem à constituição dos agrupamentos de escolas através do 

Despacho 27/97, de 12 de Junho, que realçou a importância de uma política de 

integração dos estabelecimentos de ensino do Pré-escolar e do 1º Ciclo do ensino básico 

um programa de reforço de autonomias das escolas. 

Este Despacho deu depois origem ao Decreto-Lei nº 115-A/98 de 4 de Maio, que 

define o actual regime de autonomia, administração e gestão, a constituição dos 

agrupamentos que incluem na sua matriz organizacional, estabelecimentos de ensino do 

1º ciclo do ensino básico e do pré-escolar. 

Assim, configuram-se dois tipos destes agrupamentos: horizontais que incluem 

escolas do 1º ciclo do ensino básico e do pré-escolar e agrupamentos verticais que 

incluem estabelecimentos dos três ciclos do ensino básico. 

Há, assim, a procura de uma maior articulação entre os níveis de ensino, anterior 

e posterior e uma maior integração da escola e das crianças, que a frequentam, no meio 

em que estão envolvidas. 

Desta forma, a manutenção da identidade passa pela reestruturação da realidade 

organizacional, em que os agrupamentos de estabelecimentos de ensino se apresentam 

como solução adequada. 

No Decreto-lei nº 115 A/98, de 4 de Maio, pode ler-se que o agrupamento de 

escolas visa, entre outras finalidades, favorecer um percurso sequencial e articulado dos 

alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória numa dada área geográfica, superar 

situações de isolamento de estabelecimentos, prevenir a exclusão social e valorizar e 

enquadrar experiências então em curso (art. 5º) 

Este mesmo Decreto-Lei pretende adoptar uma lógica de matriz que consagra 

regras comuns a todas as escolas. 
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No entanto, na constituição dos agrupamentos pela Administração tem havido 

uma predominância de agrupamentos verticais em relação aos agrupamentos horizontais 

uma vez que: 

 

- preconiza o modelo da escola básica integrada segundo o qual a uma 

escolaridade básica deve corresponder uma escola básica de nove anos; 

 

- permite o aproveitamento dos recursos e das estruturas existentes no 

estabelecimento de ensino do, 2º e 3º ciclos do ensino básico, tornando-o agora 

escola – sede do agrupamento; 

 

- contorna a debilidade administrativa que caracteriza os estabelecimentos da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico (Formosinho, 1998, p. 53).  

 

Assim, esta solução traz uma sobrevalorização das semelhanças institucionais 

entre os vários níveis de ensino e desvaloriza os aspectos organizacionais, curriculares e 

pedagógicos que os caracterizam. Isto leva a que haja um apelo à mudança de atitudes 

dos professores e leva a requerer que os professores do, 2º e 3º ciclos do ensino básico, 

tendencialmente centrem, a educação à volta das crianças e dos seus problemas, e que se 

promova a interdisciplinaridade. 

Ao mesmo tempo, acena aos professores do 1º ciclo com possibilidades de 

coadjuvação à monodocência, de superação da tradicional marginalização deste nível de 

ensino e de resolução da sua debilidade administrativa (Formosinho e Machado 2005, p. 

149). Esta solução sustenta-se, assim, num discurso que alimenta a “esquizofrenia 

organizacional” (Formosinho, cit. in Pires, 1988),” resultante da contradição entre a 

situação real e a configuração legal” (Formosinho e Machado 2005, p. 149). 

Ou seja, na realidade permanece um ensino primário globalizante com quatro 

anos, um ensino preparatório de dois anos, e um ensino secundário de três anos, 

evidentemente disciplinar. 

Numa perspectiva legal, preconiza-se um sistema em que há um ensino básico 

com três ciclos sequenciais e interligados com a função de se complementarem e cada 

ciclo aprofundar e alargar o ciclo anterior. 
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Segundo Formosinho, a solução dos agrupamentos verticais alicerça-se dando a 

ideia de que essas diferenças são transitórias e superáveis com uma unificação 

organizacional, esquecendo que estas são essenciais, e que estão relacionadas com o que 

é organizacional e pedagogicamente a especificidade do ensino primário. 

Deste ponto de vista, com estes agrupamentos há uma sobrevalorização da 

diversidade de culturas organizacionais e profissionais entre os níveis de ensino e, neste 

aspecto, os agrupamentos horizontais têm mais condições para envolver mais 

activamente os professores do 1º ciclo numa transformação positiva das práticas 

pedagógicas. 

No entanto, a administração central faz a opção pela modalidade de 

agrupamentos verticais como fórmula organizacional preferida, sob o pretexto de que 

esta é a única forma que permite a assinatura de contratos de autonomia, o que faz 

destes uma estrutura acima das escolas, o que lhes rouba competências que até agora 

lhes pertenciam.  

Neste aspecto e segundo Formosinho, o processo de entrega de maior autonomia 

às escolas resulta numa “alienação” por parte destas, de alguma autonomia de que 

dispõem, em favor desta estrutura, que está na dependência directa da administração 

central, o que revela a sua tendência em reproduzir a nível territorial, a inclinação 

uniformizadora de um sistema centralizado. 
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1. REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

1.1 CONCEITO DE REGULAÇÃO 

 

No domínio da Educação o termo regulação em Portugal está segundo João 

Barroso “associado ao objectivo de consagrar simbolicamente, um outro estatuto à 

intervenção do Estado na condução das políticas públicas” (Barroso, 2005, p. 63.) 

Na perspectiva deste autor muitas das referências que são feitas ao novo papel 

regulador do Estado servem para demarcar as propostas de “modernização” da 

administração pública das práticas tradicionais de controlo burocrático pelas normas e 

regulamentos que foram (e são ainda) apanágio da intervenção estatal. 

Neste sentido, a “regulação” (mais flexível na definição dos processos é rígida 

na avaliação da eficiência e da eficácia dos resultados) seria o oposto da 

“regulamentação” (Barroso, 2005, p. 63), centrada na definição e controlo à priori dos 

procedimentos e relativamente indiferente às questões da qualidade e eficácia dos 

resultados. 

Se atendermos à definição do termo, regulação significa o modo como se ajusta 

a acção (mecânica, biológica ou social) a determinadas finalidades, sob a forma de 

regras e normas previamente definidas. 

Neste ponto de vista, a diferença entre regulação e regulamentação tem a ver 

com o facto de a regulamentação ser um caso particular de regulação, uma vez que neste 

caso as regras ou normas estão fixas sob forma de regulamentos, tendo em si mesma um 

certo valor independentemente do seu uso. 

De um modo geral a regulação é vista como uma função essencial para a 

manutenção do equilíbrio de qualquer sistema, e que permite que este através dos seus 

órgãos reguladores identifique as perturbações, analise e trate as informações relativas a 

um estado de desequilibro e, por sua vez, transmita ordens aos seus órgãos executores. 

Por regulação da educação entende-se, segundo Natércio Afonso,  

“o conjunto dos dispositivos e procedimentos que, numa determinada sociedade, 

moldam a provisão colectiva e institucionalizada da acção educativa, em função dos 

valores societais dominantes (Natércio Afonso, 2004, p. 34).  

Segundo o mesmo autor, é possível identificar duas formas de regulação, 

antagónicas mas complementares: a regulação burocrática e a regulação mercantil. 
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Por regulação burocrática, que também é designada por regulação de controlo ou 

normativa, entendemos a definição das regras dos comportamentos individuais através 

da “imposição” de leis que pressupõem a obediência dos actores; é portanto uma forma 

de regulação vertical e explícita.  

A regulação mercantil, também designada por “autónoma” ou sistémica é mais 

horizontal e difusa e permite o ajustamento dos actores, e da sua acção, havendo uma 

influência recíproca das liberdades individuais de cada um. 

 

REGULAÇÃO BUROCRÁTICA VERSUS MERCANTIL 

 

REGULAÇÃO BUROCRÁTICA REGULAÇÃO MERCANTIL 

“DE CONTROLO” 

“NORMATIVA” 

“AUTÓNOMA” 

“SISTÉMICA” 

VERTICAL E EXPLÍCITA HORIZONTAL E DIFUSA 

 

Quadro 1. Regulação Burocrática / Mercantil. 

 

 

No campo da educação, no seu aspecto institucionalizado, podemos observar a 

existência, no domínio da administração pública de estruturas formais que produzem e 

definem um ordenamento jurídico, disponibilizam recursos físicos, humanos e também 

financeiros. 

É também exercida aqui uma função de controlo através da verificação de 

execução normativa, que é feita pelos serviços de inspecção. 

Podemos assim concluir que, nos termos desta regulação, o Estado exerce o seu 

poder dominante e a sua influência pela regulação normativa, pela imposição de regras a 

partir de instâncias superiores, que definem as normas em cada escola. 

Estas normas ou regras são adoptadas pelos actores, que no seu dia-a-dia as 

confrontam num jogo estratégico de interesses e de conflitos, em que a sua acção é 

definida pelos juízos de avaliação que os próprios fazem, em função dos seus próprios 

interesses, que podem ser individuais ou de grupo, pessoais ou profissionais. 

Nesta investigação e acção estratégicas dos actores, aproximamo-nos de uma 

forma de regulação mercantil, em que os actores interpretam os normativos nacionais ou 
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de escola, de tal forma que possam satisfazer os seus próprios interesses, que podem ser 

legítimos ou não pois 

 

“… a configuração especifica da acção educativa aí levada a cabo resulta da interacção 

destes dois dispositivos de regulação, gerando-se assim uma situação objectiva de geometria 

variável, na provisão da educação, apesar da lógica homogeneizadora inerente à regulação 

burocrática” (Natércio Afonso, 2004, p. 35).   

 

Desta forma, podemos concluir, tal como refere o mesmo autor que, quando o 

peso e a influência da regulação burocrática é menor, ou seja, o Estado é menos 

dominador, o peso da regulação mercantil aumenta na definição da ordem local, que é 

onde a acção educativa se concretiza. 

Neste cenário, haveria como que uma liberalização da educação, uma vez que há 

uma presença menor da tutela do estado. “Isto é, o jogo estratégico, o “ajustamento 

mútuo” dos actores tende a ganhar peso no modo com a educação é concretizada em 

cada contexto concreto de acção” (Natércio Afonso, 2004, p. 35). 

 

Assim, se a regulação burocrática for dominadora e impermeável, não permite 

ou pelo menos diminui, a possibilidade da adequação das normas pelos actores e deixa 

menos espaço à regulação mercantil. 

Se, por outro lado, a regulação burocrática for liberal e flexível, através de 

práticas politicas e administrativas que permitam a diversidade, a regulação mercantil 

ganha espaço, podendo mesmo ser fomentada por estas práticas que incentivam a 

escolha e a competição na educação. 

 

 

1.2. O ESTADO E A REGULAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

Segundo Natércio Afonso (2004), ao longo do séc. XX, a regulação burocrática 

na educação tem acompanhado o desenvolvimento e o declínio do Estado, aumentando 

ou retraindo-se. 

Segundo este autor, no final do séc. XX, é patente uma tendência, generalizada 

de enfraquecimento da regulação burocrática no campo da educação, com intensidades e 

expressão diferente em cada país. 
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A este facto, a este recuo, não é alheia a progressiva descredibilização da 

intervenção do Estado na disponibilização de serviços públicos, havendo, por seu lado, 

uma crescente valorização da livre escolha e da concorrência como mecanismos de 

auto-regulação na provisão da educação. 

Há assim uma mudança de perspectiva que está na base das políticas educativas 

neoliberais, que procuram uma menor intervenção estatal na prestação do serviço 

educativo já que 

“ O controlo estatal sobre a escola pública, explicito e normativista, tende assim a ser 

substituído por um controlo social implícito e difuso, centrado na “confiança” da relação de tipo 

mercantil entre os “fornecedores” e os “clientes” do serviço educativo” (Natércio Afonso, 2004, 

p. 36).   

   

Segundo o autor, este crescente enfraquecimento da regulação burocrática do 

Estado, tem a ver com a tendência de evolução das políticas educativas e da 

administração da educação que, na grande parte dos estados europeus, está associada a 

factores de natureza social. 

Há uma crescente desconfiança pública acerca da prestação estatal, que é efeito 

da generalização das novas identidades e lógicas de acção colectiva, que ignoram e 

desprezam a acção do estado. 

Da mesma forma, este recuo da regulação burocrática do estado, está também 

relacionado com a progressiva adesão das classes médias às políticas neoliberais.   

“Tal adesão expressa a ruptura do consenso social-democrata nos planos social, 

politico e eleitoral, sendo transversal ao espectro politico tradicional na generalidade das 

democracias ocidentais” (Natércio Afonso, 2004, p. 36).  

Tal como refere Ball (2003) referindo-se ao contexto Britânico, mudou o 

contexto da competição das classes, em matéria de educação e, da mesma forma, 

mudaram também as perspectivas e as estratégias das classes médias. 

Assim, segundo o mesmo autor, a massificação do ensino superior constitui o 

marco das mudanças de perspectivas e estratégia das classes médias, dado que, introduz 

um factor gerador de incerteza e insegurança, na medida em que torna inevitável a 

existência de uma discrepância entre expectativas do estatuto de emprego, que advém 

dos diplomas e as oportunidades reais de trabalho disponíveis no mercado de emprego. 

As famílias procuram cada vez mais escolas selectivas e elitistas e apoiam 

políticas públicas que promovem e estimulam esta selectividade. 
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Assistimos ao regresso da ideologia de mercado, que valoriza as estratégias 

competitivas, que em termos políticos se exprime em novos estilos de conduta, 

centrados na transformação da experiência escolar das crianças, em que as famílias se 

tornam activos importantes em função do contexto da acção como seja na selecção da 

escola, do curso, na relação com o professor e na participação colaborativa e critica nas 

reuniões e na assembleia de escola. Assim, 

 

“…as novas políticas educativas, públicas de teor neoliberal, corporizam valores, 

perspectivas e interesses que reflectem as perplexidades e a insegurança das classes médias 

perante a incerteza e a crescente volatilidade do mercado de trabalho e das posições sociais. Por 

outro lado, expressam, no campo específico da educação, o ambiente ideológico e politico 

dominante, marcado pela descredibilização da provisão estatal de serviços públicos” (Natércio 

Afonso, 2004, p. 37). 

 

Por outro lado, constata-se também uma intensificação da intervenção inspectiva 

nas escolas, numa lógica de auditoria e de avaliação com a qual se pretende recolher 

informação sobre o desempenho do sistema e de cada escola em particular. 

Segundo Natércio Afonso (2004), esta actividade inspectiva, na lógica de 

regulação burocrática, assenta, essencialmente, na verificação da execução normativa, 

sendo que a informação recolhida se destina apenas a ser divulgada no interior do 

sistema educativo. 

Esta será depois o suporte para a tomada de decisões técnicas ou pedagógicas, 

nos diversos níveis da administração educacional. 

Em contraponto, numa lógica de regulação mercantil, esta informação destina-se 

a ser divulgada e partilhada por todos os actores sociais. 

No caso concreto das famílias, este acesso ao desempenho das escolas, permite-

lhes participar nas decisões, o que leva a que haja um aumento do controlo social sobre 

a educação escolar e uma maior abertura das escolas à comunidade. 

É também exemplo disso a obrigatoriedade da divulgação de documentos de 

gestão estratégicos como sejam os projectos curriculares e educativos. 

Estamos assim perante uma situação em que a participação social e comunitária 

se constituem instrumentos de regulação autónoma da educação, que se adapta às 

necessidades locais em função do jogo de interesses das famílias e das comunidades, 

que procuram impor regras, métodos e até um maior desempenho dos professores, 
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agindo contra o princípio da igualdade escolar, imposto burocraticamente pela 

regulação da administração central. E assim 

 

“… a tendência para a flexibilização constitui um terceiro tema relevante, como 

instrumento privilegiado para a promoção da diversidade da oferta educativa, resultante de 

escolas mais autónomas, dirigidas de um modo mais pró-activo e “empreendedor” (Natércio 

Afonso, 2004, p. 39). 

 

Podemos referir, que segundo o autor, o objectivo central consiste no 

desenvolvimento de uma gestão empreendedora, com projectos orientados para as 

necessidades locais, que são expressas pelo controlo social da escola. 

Segundo Natércio Afonso, sendo Portugal um país de tradição centralista, em 

que as limitações da burocracia estatal na administração directa das escolas são 

evidentes, o discurso gerencialista propõe politicas de descentralização e de promoção 

da autonomia das escolas. 

Tais políticas levam a um projecto de reconfiguração do papel do Estado, que 

pressupõe uma mudança das funções, reservando para si funções mais estratégicas de 

orientação política, afastando-se da gestão corrente e operacional do serviço da 

educação. 

O autor salienta que a lógica burocrática que molda a estrutura e funcionamento 

da administração da educação é o aspecto determinante no modo como o serviço 

público de educação é prestado aos cidadãos. 

Como os processos da tomada de decisão e os normativos estão debaixo da 

alçada do governo, as necessidades e interesses dos cidadãos são relegados para 

segundo plano, tal como é apanágio de outras áreas de serviço público como sejam a 

saúde ou a segurança social. 

Segundo o autor que vimos citando, este esforço da retórica gerencialista, 

quando consegue afirmar-se em medidas concretas da política educativa, acaba sempre 

por embater na lógica dominante, nos contextos organizacionais da burocracia 

educacional e acaba por diluir-se, de tal forma que estas medidas, no caso das 

“reformas” gerencialistas, acabam por ter um impacto quase insignificante no 

funcionamento das escolas: 

 

“Perante esta realidade, a retórica gerencialista acaba por espelhar uma certa impotência 

política perante o real défice de governabilidade de um sistema educativo tão centralizado, 
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completamente dependente da lógica da regulação burocrática. Com efeito, a educação e a escola 

têm mudado pouco e lentamente” (Natércio Afonso, 2004, p. 41). 

 

Segundo Natércio Afonso, uma política que procura a defesa de uma escola 

pública de qualidade, não pode deixar de investigar os fundamentos empíricos da crítica 

gerencialista à provisão burocrática da educação dado que se pressupõe que os cidadãos 

têm direito a um serviço público de educação que salvaguarde as suas necessidades e 

interesses e também o seu direito à participação e ao controlo democrático da sua 

provisão. 

Assim, a nova escola pública não pode ficar paralisada na burocracia de Estado, 

na inércia e impotência do centralismo, dado que a defesa dos interesses dos cidadãos, 

passa pela promoção da iniciativa pública, pela participação e autonomia dos 

movimentos sociais. 

 

1.3. DIFERENTES FORMAS DE REGULAÇÃO 

 

Aplicando o conceito de regulação à descrição dos processos de coordenação das 

políticas e da acção educativa, João Barroso, identifica diferentes formas de regulação 

da educação em função da sua origem e modalidades utilizadas. “Falamos por exemplo 

de regulação transnacional, regulação nacional, micro-regulação local” (Barroso, 2003). 

Por regulação transnacional entende-se, segundo Barroso, o conjunto de normas, 

discursos e instrumentos que são produzidos nas formas de decisão e consulta 

internacionais, no domínio da educação. 

Estas normas são adoptadas pelos políticos e especialistas nacionais que, depois, 

tomam decisões em função dela para as implementarem no sistema educativo. Esta 

regulação transnacional resulta muitas vezes da existência de estruturas supra-nacionais 

como seja, no caso de Portugal, a União Europeia, que coordenam através das regras e 

do financiamento da execução das políticas educativas: 

 

“O conceito de “regulação nacional”, aplica-se aqui com o sentido, anteriormente 

expresso, de regulação institucional ou seja o modo como as autoridades públicas (neste caso o 

estado e a sua administração) exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema 

educativo, orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da acção dos 

diferentes actores sociais e seus resultados” (Barroso, 2005, p. 69). 
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Assim o resultado da sobreposição de diferentes lógicas, discursos e práticas na 

definição da acção política deu origem a este hibridismo da regulação nacional. Isto é 

definido como um “fogo duplo” exercido pelas estratégias e práticas de controlo 

próprias de uma regulação centralizada, por um lado, e pela promoção da 

descentralização e da autonomia institucional, por outro lado. 

Assim, a regulação nacional remete para formas institucionalizadas de 

intervenção do Estado e da sua administração na coordenação do sistema educativo.  

Por outro lado, e segundo João Barroso, a “microregulação local” remete para 

um complexo jogo de estratégias, negociações e acções, de vários actores, pelo qual as 

normas, injunções e constrangimentos da regulação nacional, são (re) ajustadas 

localmente, muitas vezes de modo não intencional” (Barroso, 2005, p.70). 

Deste modo, microregulação nacional será o processo de coordenação da acção 

dos actores no terreno que é o resultado do confronto ou interacção de vários interesses, 

lógicas ou estratégias. 

Estes factores de influência são diversificados e tanto podem situar-se nos 

serviços de administração descentralizada e que, por isso, intervêm localmente, ou em 

organizações educativas ou grupos de interesses políticos, económicos ou sociais e 

também nos actores individuais como sejam os professores ou gestores escolares com 

interferência directa no sistema educativo. 

 

Regressando ao nosso objecto de estudo e contextualizando o conceito de 

regulação, verificamos que o Estado, no seu papel orientador e dominante, 

regulamentou a criação de agrupamentos de escolas, através do Decreto-Lei 115 A/98, o 

que constitui um exemplo de regulação burocrática, em que, tal como afirma Weber, o 

Estado através das suas estruturas formais, produz um determinado ordenamento 

jurídico mais ou menos detalhado e imperativo que controla através de um normativo. 

No entanto, este Decreto-Lei contemplou a criação de dois tipos de 

Agrupamentos, Verticais e Horizontais o que permite a coexistência de dois modos de 

regulação, a burocrática, acima referida, e a regulação mercantil ou autónoma, uma vez 

que permitiu que os actores sociais envolvidos na provisão da educação, através de um 

jogo estratégico de interesses, movidos por juízos de avaliação que os próprios fazem, 

sobre os contextos da acção, pudessem escolher o modelo que lhes parece mais 

favorável. 
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Tal como afirma Natércio Afonso, aqui, o jogo estratégico, o “ajustamento 

mútuo” dos actores ganha peso, no modo como a educação é concretizada, em cada 

contexto da acção. 

Esta liberalização é aqui fomentada através da regulação burocrática, por via de 

um instrumento normativo, que permite a diversidade e favorece a escolha, a 

competição na oferta e na procura do serviço da educação. 

No entanto, acabará por se verificar um domínio da regulação burocrática sobre 

a autónoma, uma vez que acabará por haver uma predominância de agrupamentos 

verticais e, por fim, estes serão mesmo impostos, uma vez que estas novas unidades 

administrativas e de gestão, sendo em menor numero permitem um melhor e maior 

controlo por parte do estado centralizador. 

Como o nosso propósito de estudo é a criação e manutenção em funcionamento 

de um agrupamento horizontal de escolas, interessa-nos, portanto, estudar e analisar de 

que forma estas duas formas de regulação estiveram presentes, como se manifestaram, 

como decorreu o jogo de interesses entre os actores sociais envolvidos, os professores, 

os pais e encarregados de educação e o poder local. 

Quais as lógicas de acção inerentes a este processo, os conflitos, a resistência ou 

adequação a esta nova forma organizativa. 

Vamos também tentar perceber, neste caso concreto, quais as vantagens e 

desvantagens que os actores envolvidos consideraram existir e, neste caso especifico, as 

razões da manutenção em funcionamento deste Agrupamento. 

 

 

2. NOVA GESTÃO PÚBLICA E AUTONOMIA DAS ESCOLAS 

 

2.1 DA AUTONOMIA DECRETADA À AUTONOMIA CONSTRUÍDA 

 

Do ponto de vista legal, o conceito de “ autonomia de escola” significa que os 

estabelecimentos de ensino têm capacidades de decisão em determinados domínios 

nomeadamente estratégicos, pedagógicos, administrativos e financeiros. 

Estas atribuições são transferidas de outros níveis de administração (do Estado). 

Neste sentido, esta autonomia é sempre relativa dado que, no quadro da Administração 

Pública, a autonomia depende da tutela de serviços centrais ou regionais do Ministério 

da Educação, das atribuições e competências das autarquias, dos direitos dos cidadãos, 
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nomeadamente dos alunos e das suas famílias, e também das competências e direitos 

profissionais dos professores. 

No entanto, esta autonomia da escola não pode ser apenas este conceito 

meramente legal. Como alguns estudos têm demonstrado, e até a própria experiência, 

estes normativos são insuficientes para instituírem formas de auto-governo nas escolas. 

São no, entanto, fundamentais para regulamentar a organização e acção das escolas.  

É por isso fundamental que uma política de reforço de autonomia das escolas, 

mais do que regulamentar, crie as condições necessárias para que esta autonomia seja 

“construída” em cada escola de acordo com as suas especificidades locais, no respeito 

sempre dos princípios e objectivos que constituem o sistema público nacional de ensino. 

Esta autonomia afirma-se assim como a expressão da unidade social que é a 

escola, construída social e politicamente pela interacção dos diferentes actores 

organizacionais. 

Esta perspectiva da “autonomia construída”, de João Barroso (1996), operativa e 

desenvolvida numa abordagem sócio-organizacional, resultado da acção dos actores 

será algo que, segundo António Bolívar (2000, p. 218)): 

 

“ (...) expressa um modo organizado de levar a cabo a educação e, como tal, é fruto de 

uma construção social a partir da coordenação dos actores numa acção colectiva, pelo que não é 

algo que se possa decretar com uma lei. A autonomia deverá ser construída em cada 

organização”.  

 

É sobretudo ao nível da autonomia construída que a presente investigação 

encontra sentido uma vez que tem como orientação o conhecimento da realidade da 

acção dos actores sociais no agrupamento de escolas como organização. Com esta 

política de reforço da autonomia das escolas o que o poder central pretende é criar 

condições para que as escolas consigam cumprir os objectivos colectivos do serviço 

público de educação nacional. 

O que está em causa, não é “conceder maior ou menor autonomia ás escolas” 

mas sim reconhecer a autonomia da escola como valor intrínseco à sua organização e 

utilizar essa autonomia em benefício das aprendizagens dos alunos” (Barroso, 2005, p. 

110). 
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Esta autonomia não é portanto um fim mas um meio para as escolas terem 

melhores condições para realizarem a sua finalidade que é a formação das crianças e dos 

jovens que as frequentam.  

 

 

3. OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO CONTEXTO DA POLITÍCA 

EDUCATIVA 

 

 O novo modelo de autonomia, administração e gestão das escolas lançado em 

Maio de 1998 para pôr em prática a partir do ano lectivo seguinte, definia a 

possibilidade de constituição de agrupamentos de escolas para funcionarem como 

unidades organizacionais. Assentava em três objectivos fundamentais: 

A articulação e sequencialidade curricular do ensino básico, a gestão articulada 

de recursos e projectos e a descentralização e a inserção territorial dos projectos 

educativos. 

Depois de vários programas ministeriais lançados com vista a cumprir os 

critérios de convergência da União Europeia são criados os agrupamentos de escolas 

assentes em dinâmicas e projectos comuns pelo decreto-lei 115A/98. 

 A “nova organização só por si não garantirá as mudanças desejadas na 

educação, podendo redundar numa simples alteração morfológica das estruturas 

educativas, sem impacto no sentido da acção, num efeito de superfície que espalha o 

que envolve mas esconde o que está por de trás “ (Simões, cit. in Sarmento, M. J. 1999). 

 No entanto, apesar das políticas educativas definirem um rumo, ao pôr estas em 

prática surgem grandes diferenças, pois chega a haver diferenças abismais entre escolas 

portuguesas quando estas se situam nos centros urbanos ou periferias. Esta abertura 

legislativa alarga o espaço de autonomia para as escolas e para os seus parceiros locais, 

nomeadamente as Juntas de Freguesia. Surge uma tendência para a homogeneização 

pois não há por parte da administração mecanismos de controlo e regulação das 

diferentes situações e, por outro, lado as escolas não estão preparadas para esta 

responsabilização.  

 

“Os agrupamentos de escolas, sobretudo os verticais implicavam necessariamente um 

grande esforço de reorganização estrutural, que continuava a esbarrar com pilares de tutelas e 



 53 

preceitos centralizados ou paralelos, como acontece, por exemplo com as autarquias”. (Simões, 

cit. in J. p. e L. L. Dinis, 2002, p. 20). 

  

A autonomia e a territorialização são assim os aspectos fundamentais duma rede 

de inter-dependências, e o suporte do modelo de agrupamentos escolares, cujo objectivo 

será sempre o de melhorar a educação básica para todas as crianças. 

 Conclui-se que o que está em causa é a adequação politica das organizações 

construídas localmente, a partir de e com escolas, para a sua relegitimização, não apenas 

como serviços do Estado, mas como “espaços públicos locais “ (Simões, cit. in Barroso, 

J., 2000ª, p. 13). 

 

 

3.1. TERRITORIALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

 

 Em Portugal, um dos países da Europa onde se verifica uma característica 

bastante comum, a centralização em todos os níveis, podemos notar que todas as 

tentativas de reforma são impostas ou recomendadas de fora para dentro das 

instituições.  

Reflectindo sobre as políticas educativas em Portugal, notamos que a crise do 

“Estado Educador” prevalece durante décadas, numa “lógica estatal”. A partir da década 

de oitenta, dá lugar a uma “lógica comunitária”, sobretudo ao nível dos discursos 

políticos e da comunidade científica. O papel do Estado passa a ser o de um” Estado 

Regulador”. 

Após a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei nº 46/86, 

de 14 de Outubro, as questões ligadas à territorialização da educação são o centro de 

uma discussão e estudo alargados. A LBSE, no entanto, apenas originou 

desconcentrações administrativas. 

A desconcentração não significa descentralização, até porque “a 

desconcentração pode ser um instrumento ao serviço da centralização do poder” 

(Fernandes, 1987, p. 16).  

Os cargos de nomeação, pelos seus poderes, são delegados do centro para a 

periferia e esta desconcentração pode, em algumas instâncias, ser usada como uma arma 

de controlo do poder central, através de serviços que estão mais próximos do contexto 

de acção. 
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 A territorialização é aqui a palavra-chave uma vez que interessa definir o que 

são e como devem ser construídos os territórios educativos.  

Isto implica fazer um levantamento da situação da rede escolar, apetrechar os 

concelhos com uma carta escolar e fazer um reordenamento tendo como objectivo a 

criação de áreas escolares ou agrupamentos de escolas e de Conselhos Locais de 

Educação, dotando também as autarquias de melhores meios para assim aumentar as 

suas competências. 

 É assim evidente que a territorialização educativa, podendo ser compatível com 

a concentração e com a desconcentração, deve se feita através da descentralização. 

Ainda que, sendo a descentralização o ponto de partida para a autonomia, esta 

terá que ser construída dentro dos territórios educativos. “A autonomia da escola 

constrói-se, em grande parte, no local, e com base na inovação organizacional” 

(Canário, M.B., 1995, p. 165). Como afirma José Maria Azevedo, “as decisões, no 

domínio educativo, têm oscilado entre o nível do “macro sistema” e o nível demasiado 

restrito da “micro-sala”. 

Emerge hoje em dia um novo conceito de instituição escolar, essa espécie de 

“entre dois” onde se decidem grande parte das questões educativas” (Azevedo, 1996, p. 

146). 

Por este espaço chamado de “entre dois” pode haver uma referência à escola, 

como unidade local ou também a um território educativo, formado por um grupo de 

escolas com os mesmos objectivos e projectos mas com identidades próprias. 

A constituição dos territórios educativos deveria atender a critérios 

socioeducativos e não apenas geo-educativos, tendo a escola como uma organização 

social, e não apenas uma organização física, num determinado lugar.  

Pois, como afirmam Sarmento e Ferreira (1995), 

“Os territórios educativos têm vindo a ganhar expressão conceptual, passando de 

simples referente geográfico de agrupamento de escolas para a dimensão de espaços 

comunitários locais de interacção curricular e sócio-educacional:” (Sarmento e Ferreira, 1995, p. 

109). 

  

O conceito de território educativo define o local onde se tentam ultrapassar os 

inúmeros constrangimentos que se colocam às escolas, sejam eles financeiros, de 

recursos humanos e materiais sejam eles organizacionais, através da união de todos os 
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actores sociais locais e onde se constrói a acção educativa com base num projecto 

educativo focalizado para as necessidades locais. 

Este território é portanto o ponto de partida onde toda a comunidade troca ideias, 

discute soluções e onde se procura encaminhar todos os projectos, rentabilizando os 

meios existentes, com o objectivo de atenuar as assimetrias existentes.  

Tal como afirma João Barroso,  

 

 “os territórios educativos são definidos indutivamente pelas próprias 

práticas sociais e institucionais e resultam do esforço de integração (pela 

discussão, negociação e contrato) dos interesses individuais de diferentes actores 

em interesses comuns” (1996, p. 12). 

 

 Assim, a territorialização da educação pode ser vista como uma consequência de 

um governo superlotado de afazeres que é obrigado a delegar responsabilidades, a 

descentralizar como meio de se libertar, rentabilizando as suas políticas, as suas 

práticas. 

 

 A este respeito, Bernard Charlot diz,  

 

“ o estado tem muitas dificuldades em gerir as contradições do sistema escolar. A 

“crise” e as novas lógicas que suporta conjuntamente com a sociedade, conduzem-no a uma 

redefinição do seu papel e a delegar uma parte dos seus poderes ao nível local ” (1994, p. 34). 

 

 

3.2 TERRITÓRIOS EDUCATIVOS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

 

Em Agosto de 1996, é lançada uma nova experiência organizacional que teria já 

início nesse ano lectivo de 1996/97, a partir de escolas pré-seleccionadas, segundo 

critérios pré-definidos pela administração central. 

Eram então criados os TEIP – Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, 

regulamentados através do despacho 147-B/ME/96 e posteriormente pelo Despacho 

Conjunto 73/SEAE/SEEI/96.  

A criação destes territórios assume-se como mais uma medida das políticas da 

igualdade de oportunidades através da adopção de medidas de discriminação positiva, 
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que aliás outros países já tinham experimentado. Esta medida pretende ser 

compensatória relativamente às desigualdades socioculturais, económicas e de natureza 

familiar dos alunos de um determinado espaço geográfico, considerado como unidade 

educativa territorial. 

Assim, os TEIP estão associados ao objectivo geral de promoção de igualdades 

no acesso e no sucesso educativos da população escolar da educação básica, em 

particular das crianças e dos jovens em situação de risco de “exclusão social e escolar”. 

A generalização deste objectivo pode-se subdividir em quatro objectivos que 

representam as principais dinâmicas da acção educativa dos vários actores mobilizados 

pelos territórios:   

 

a) melhoria do ambiente educativo e da qualidade das aprendizagens e do sucesso dos 

alunos; 

 

b) uma visão integrada e articulada da escolaridade que favoreça a aproximação dos três 

ciclos do ensino básico bem como da educação pré-escolar, favorecendo o 

desenvolvimento e integração das múltiplas dimensões educativas (a educação de 

adultos, a iniciação profissional, a educação especial, apoio psicopedagógico e a 

orientação escolar e profissional, a acção social escolar e a saúde); 

 

c) a criação de condições que favoreçam a ligação da escola à comunidade e à vida activa, 

designadamente, ajustando a oferta educativa aos projectos das comunidades e 

implicando e co-responsabilizando estas nos processos educativos; 

 

d) a optimização dos recursos, através da sua gestão integrada, ao serviço da “progressiva 

coordenação das políticas educativas”. (Costa, Neto-Mendes e Sousa, 2001, p. 17). 

 

Com esta medida, em que a união de esforços, a optimização de meios humanos 

e materiais e a rentabilização dos recursos existentes constituem o paradigma da 

emergência dos TEIP, consubstanciam-se as potencialidades de uma política de 

territorialização objectiva. 

No entanto, a criação dos TEIP evidenciou algumas limitações do ponto de vista 

estrutural, devido, em grande parte, à lógica centralizadora da sua criação. Dado que 

nem sempre abrangiam populações especialmente carenciadas e nem sempre 

respeitavam as relações e dinâmicas já existentes entre as escolas. 
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Por outro lado, nem sempre a estrutura organizativa definida era flexível de 

maneira a permitir uma necessária adequação aos contextos.  

 

 

4. OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS NO CONTEXTO DAS 

TEORIAS ORGANIZACIONAIS  

 

 “Antes de se colocar a questão do “Agrupamento de Escolas” como organização, 

será de questionar primeiro “a escola como organização”. (Simões, G, 2005, p. 25). 

 É desde logo fundamental, definir uma estrutura formada por um conjunto de 

pessoas, com os objectivos definidos e com uma forma própria de acção. 

 Com isto define-se a identidade e cultura da organização, também influenciada 

pelo ambiente no qual está inserida e com o qual inter age. 

 Nesta perspectiva, não é fácil identificar a escola como organização, 

principalmente em sistemas educativos em que o poder central exerça o seu domínio e 

não permita que as escolas sejam mais que uma unidade do sistema global. 

 Assim e apesar de flexibilidade curricular, os critérios e princípios que 

prevalecem são os do sistema e serão sempre uniformizantes. 

 ”A ênfase nas estruturas e a visão da organização como um sistema burocrático, 

em que todas as acções se desenrolam automaticamente, de acordo com as regras e os 

mecanismos definidos surge num período de crença absoluta na racionalidade como 

chave da eficácia e do sucesso.” (Simões, G, 2005, p. 26). 

 Neste contexto, a produtividade depende apenas de teorias científicas que, 

aplicadas na organização do trabalho definido em classes hierárquicas rígidas, numa 

separação clara de poderes, são as actualmente designadas teorias clássicas. Este 

esquema esquece completamente o factor humano, que também pode exercer influência 

na eficácia dos esquemas organizacionais e podiam mesmo ser um recurso importante 

as chamadas teorias das relações humanas. 

 No entanto, a fazer frente a este modelo tradicional, de racionalidade séria, surge 

um modelo teórico designado de “acção estratégica “ em que tanto as estruturas rígidas 

e burocráticas como as pessoas são problematizadas; em que todos os factores 

intervenientes interagem entre si, passando assim as escolas, a fazer parte de um mundo 

de sistemas de acção organizada. 
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 Outro factor importante na análise política das organizações é a cultura das 

pessoas que interferem nas decisões e nas lógicas dos actores. 

 Há assim um caminhar para uma perspectiva mais diversificada das 

organizações e, no caso das escolas, ainda mais pela ligação que tem que haver entre o 

organizacional, o curricular e o pedagógico. 

 

4.1 SISTEMAS DE ACÇÃO CONCRETOS 

 

“Por esta noção, designamos estruturas de acção colectiva pelas quais são 

“organizados” os espaços de acção, ou seja são construídos e perpetuadas as ordens locais graças 

às quais os actores conseguem estabilizar, pelo menos provisoriamente, as suas negociações e as 

suas interacções estratégicas” (Friedberg, E, 1995, p. 111). 

 

Em qualquer organização, o indivíduo é actor, é o ponto de partida da acção e 

dos processos organizacionais e deste ponto de vista, os processos de interacção que 

ligam os actores num determinado contexto de acção encontram o equilíbrio num 

substrato de poder ou de força negociada. É assim que, segundo Friedberg, a 

organização desenvolve uma dinâmica e estruturas próprias de forma a conseguir 

encontrar um mínimo de cooperação entre os participantes. 

É contudo fundamental questionarmo-nos sobre quais os mecanismos que levam 

a este equilíbrio nos processos de negociação, através dos quais se chega à acção 

colectiva. 

A dimensão que se privilegia quando é necessário categorizar os contextos da 

acção é a formalização na estruturação dos campos pois é esta que justifica a 

especificidade das organizações. 

É esta formalização que contrapõe o universo das organizações com estruturas 

procedimentos regras e objectivos definidos numa ordem intencional e explícita ao 

mundo das organizações com formas difusas e não intencionais da acção colectiva. 

 No entanto, esta estrutura formal não se consegue isolar do campo de forças que 

a modelam, e pode estar separada das condutas e práticas dos actores, que a utilizam 

como protecção e recurso nas relações que mantêm uns com os outros, dentro de uma 

organização. 
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Relações estas em que a resistência do factor humano à pressão da eficácia e do 

cálculo, a lógica dos sentimentos das relações humanas caracterizam a estrutura 

informal. E, como nos diz Friedberg, 

 

“E a regulação operada pela estrutura formal nunca é total. É constantemente 

extravasada por um conjunto de práticas que não respeitam as prescrições que ela promulga. 

Através destas práticas, os participantes, em função da sua percepção dos constrangimentos 

como recursos da situação, procuram, e a maioria das vezes com êxito, corroer pouco a pouco a 

consistência do quadro formal e deslocar ou limitar a sua validade, que o mesmo é dizer, 

subverter por completo as sequências teóricas” (Friedberg, 1995, p. 147). 

 

Assim, as práticas dos actores ou participantes interpretam a acção conforme as 

suas capacidades organizacionais que dependem das suas aptidões cognitivas e 

relacionais no jogo organizacional da cooperação e do conflito. 

O papel da estrutura formal de uma organização não é, portanto, impor ou 

determinar comportamentos mas sim estruturas, espaços de negociação entre os actores, 

uma vez que a parte formal e informal de uma estrutura estão portanto interligados e 

não se podem dissociar. 

“A formalização de uma organização nunca é, portanto, mais que a parte visível 

de iceberg da sua regulação efectiva. Esta é sempre o produto de um misto em que se 

misturam prescrições formais e processos informais apoiando-se uns aos outros, em que 

as prescrições formais se enraízam numa estrutura de poder e em processos de troca de 

negociação informais para os quais elas fornecem por sua vez os argumentos e os 

recursos” (Friedberg, 1995, p. 153).  

Assim, os contextos de acção são estruturados e regulados por uma combinação 

de regras e de mecanismos, e de contratos formais e informais. 

É nesta articulação entre o actor e o sistema de regras formais que se encaixam 

os sistemas de acção colectiva que são as escolas, uma vez que as organizações como 

sistemas de acção concreta são sempre uma construção social que é o resultado dos 

objectivos e das estratégias dos actores que as integram num jogo de poder influenciado 

pela margem de manobra que os actores dispõem numa relação de dependência de 

negociação e de influência que é determinada pelo lugar que os actores ocupam na 

organização. 
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4.2 LÓGICAS DE ACÇÃO 

 

Num primeiro ponto convém definir o que pretendemos dizer quando falamos 

em “Lógicas de Acção”. 

 “A Perspectiva Weberiana é mais cognitiva e fenomenológica e menos 

estruturada (...) porque as estruturas não podem prever todas as situações, originando 

incerteza, no meio da qual caberá aos participantes negociar o sentido e a acção” 

(Bacharach & Mundell, 1999, p. 126). 

Este conceito foi primeiro aplicado nos estudos sociológicos das organizações 

com Karpic (1972) e foi introduzido no plano educativo com os estudos de Derouet 

(1989) e de Bacharach & Mundell (1993). 

Para Bacharach & Mundell (1993), as lógicas principais (e conflituais no 

contexto educativo), são a lógica burocrática do controlo e a lógica profissional de 

autonomia. É um conceito político ao procurar analisar a acção dos actores nas 

orientações a nível macro político e as estratégias micro políticas. 

Sarmento (1999) faz a distinção entre duas lógicas de acção, a lógica de 

responsabilidade burocrática que pressupõe relações meios-objectivos e a lógica de 

autonomia profissional que parte do princípio de que a incerteza é parte integrante das 

organizações e não pode ser dissociada por uma definição racional e pela especificação 

das relações meios-objectivos. 

Para Philippe Cabin (1999) as lógicas de acção são apresentadas como um 

“paradigma” “que dá conta da diversidade de interpretações possíveis dos fenómenos 

observados e que funciona como uma postura heurística que permite combinar diversos 

modelos teóricos, como têm em conta os contextos individuais e da organização, são 

flexíveis e instáveis no tempo” (Simões Graça, 2005, p. 34).  

O debate recente no que se refere à reforma de educação nas escolas pode ser 

visto como um confronto entre lógica de responsabilidade burocrática e lógica de 

autonomia profissional. 

A perspectiva política Weberiana não atribui que há uma lógica de acção 

dominante ou consensual na organização mas antes assume que pode existir muitas 

lógicas diferentes de acção com indivíduos e grupos na organização, os quais competem 

de forma a estabelecer as suas próprias “lógicas de acção”. 
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Apesar do conceito de lógicas de acção ser de origem Weberiana, ele não é 

contraditório com a perspectiva marxista e neomaquiavelista. São estas as perspectivas 

clássicas da política organizacional. 

Na perspectiva marxista, a lógica de acção é imposta aos membros da 

organização. 

Na perspectiva neomaquiavelista, o consenso em volta de uma lógica de acção 

atinge-se pelo uso da ideologia de liderança para levar as pessoas a “gostarem da sua 

cultura corporativa” e apoiar o consenso. 

“As análises micropolíticas explicam como estas lógicas de acção são 

negociadas entre grupos de interesses dentro das organizações” (Bacharach, & Mundell, 

1999, p. 133). 

Segundo Weber, podemos definir macropolíticas como grupos de interesses que, 

do exterior, conseguem exercer a sua influência e impor as suas lógicas de acção dentro 

da organização. 

“A análise micropolítica explica como lógicas de acção que são geradas por 

grupos de interesses externos que penetram nas organizações” (Bacharach, & Mundell, 

1999, p. 133). 

Segundo Weber, não se consegue tão facilmente separar as macro e micro 

políticas de acordo com o tamanho de análise, há quem defenda que a micropolítica 

surge ao nível das escolas, e numa das áreas educativas, embora a micropolítica não se 

defina pelo seu contexto mas sim pela sua natureza, ou seja, envolve lutas estratégicas 

sob diferentes lógicas de acção dentro dos grupos de interesses. 

Os diferentes grupos de interesses defendem diferentes lógicas de acção através 

de competições políticas simbólicas, reais, no interior das organizações, ou seja, há 

diferentes formas de encarar as ideologias, os meios e os objectivos. Assim, 

pretenderemos analisar as formas e a luta pelas lógicas de acção e os processos de 

negociação que levaram à constituição de um agrupamento horizontal de escolas. 

Sendo os grupos de interesse, um conjunto de actores que partilham os mesmos 

objectivos, que estão interligados, vamos também tentar identificar os grupos 

predominantes que tentaram fazer valer as suas lógicas de acção na construção de um 

agrupamento horizontal. 

Será também relevante procurar saber quais as estratégias que os grupos 

adoptaram, se agiram sozinhos, procurando deter maior poder ao impor a sua lógica de 

acção, se utilizou estratégias de negociação, ou se tentaram associar-se formando uma 
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união, partilhando a mesma linha ideológica e política de forma a controlar a estrutura 

que detém autoridade da escola ou área educativa. 

Assim, com o estudo que pretendemos fazer sobre a constituição deste 

agrupamento horizontal de escolas, vamos tentar saber: quais as lógicas de acção 

que se evidenciaram na descrição do processo político que levou à constituição do 

agrupamento. 

 

Graça Simões (2005) no caso dos agrupamentos de escolas apresenta três 

ordens: 1) de ordem legítima construída a partir de relativa autonomia institucional; 2) 

ordem política, implicação política na realização das finalidades públicas ou de 

“estado”, e, por último 3) ordem simbólica, na tentativa de encontrar um sentido global 

e de uma identidade.    

 

4.3 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS AGRUPAMENTOS EDUCATIVOS 

 

A construção de agrupamentos educativos terá de levar sempre em linha de 

conta aspectos sociológicos, aspectos comunitários, aspectos organizacionais e aspectos 

jurídicos. 

Vamos começar por fazer uma abordagem dos aspectos sociológicos. 

Seja qual for o tipo de agrupamento, este compreenderá sempre um 

enquadramento social, o que lhe permitirá contribuir para o enriquecimento local. ”Não 

são só as escolas que se agrupam: são também as comunidades que criam novas 

relações de vizinhança e de aproximação” (D´ Espiney, 1994, p. 58).  

Ou seja, um agrupamento educativo não pode ser unicamente escolar, tem que 

haver um enquadramento comunitário e uma base social que deverá ser organizada.  

Portanto, um agrupamento educativo não pode ser constituído apenas com o 

intuito de superar deficiências organizativas das escolas, uma vez que, dessa forma, a 

sua existência deixa de ter significado e acabará por fracassar. 

Da mesma forma, este não pode ser simplesmente um conjunto de escolas, têm 

que ser criados laços resistentes entre todos os intervenientes no processo educativo, 

para assim podermos falar de uma identidade colectiva. 

Actualmente, as escolas lidam diariamente com um grande número de problemas 

sociais, as realidades que advêm da sociedade vão exercer a sua influência nas escolas, 

sendo que as de menor dimensão do meio rural, devido ao seu isolamento, não terão 
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condições para, em tempo útil, poderem apresentar as respostas necessárias a cada 

situação problemática que surja no dia-a-dia. 

Aqui, tal como em outras situações, “a união faz a força”, pelo que será mais 

fácil apresentar soluções e dar respostas adequadas, se as escolas estiverem agrupadas, 

para assim resolverem os problemas sociais do meio em que estão inseridas. 

Num meio problemático como é o meio rural, em que há carências de vária 

ordem, é natural que a escola seja chamada a intervir, tal como refere Canário, 

 

“é pois natural que a escola seja a instituição primordialmente instada a 

encontrar as respostas educativas para os problemas sociais actuais” (Canário, M.B, 

1995, p. 152). 

 

A construção dos agrupamentos, tem que ter como base uma política de 

parcerias de vários níveis, quer seja entre escolas quer seja entre a escola e a 

comunidade. 

 Tem que haver um caminhar comum, com vista a alcançar os mesmos 

objectivos, como forma de conseguir um melhor aproveitamento das opções existentes, 

e solucionar os problemas existentes. 

Para que os agrupamentos permitam que as assimetrias existentes sejam 

atenuadas é necessário que haja uma relação de coerência entre os agrupamentos e o 

meio em que estão inseridos, o que lhes permitirá ter um papel importante no 

desenvolvimento cultural e social dos espaços rurais. 

Em seguida, vamos debruçar-nos sobre os aspectos comunitários da constituição 

dos agrupamentos educativos. 

Só através de uma organização comum é possível quebrar o isolamento das 

pequenas escolas, tem que haver uma concertação dos vários actores educativos que 

permita a aproximação de todos.  

A escola pode assim funcionar como um filtro às necessidades reais da 

comunidade, “é nela que as necessidades das crianças e famílias podem ser identificadas 

e encaminhadas” (Canário, M.B. 1995, p. 154). 

A escola deve desempenhar um papel primordial no que diz respeito à 

participação de todos e ao envolvimento da comunidade para o alcance de objectivos 

comuns. 

Tal como refere Canário,  
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”… a participação comunitária permite garantir e adequação de projectos a 

necessidades reais da população... a participação comunitária assume um valor 

intrínseco para a comunidade local, na medida em que reforça a sua autonomia e a sua 

identidade” (Canário, 1992, p. 77). 

 

Tal como nos dizem Sarmento e Formosinho (1995), só podemos falar em 

comunidades educativas quando há uma forte ligação entre a comunidade escolar e a 

comunidade educativa. 

”… a escola comunidade educativa, na medida em que é comunidade (e também 

na medida em que é educativa), ou é o produto desejado de um acto de vontade 

colectiva, ou simplesmente, não é” (Sarmento e Formosinho, 1995, p. 69). 

Podemos assim dizer que estamos em presença de verdadeiras comunidades 

educativas quando as escolas conseguem chamar até si as comunidades onde estão 

inseridas, levando a que estas participem na vida da escola, conseguindo uma 

organização em rede com outras escolas, levando ao envolvimento de um grande  

número de intervenientes no processo educativo, o que se traduz numa quebra de 

isolamento. 

Relativamente aos aspectos organizacionais e jurídicos, há que considerar que 

nas diversas formas de organização dos agrupamentos de escolas, a participação de toda 

a comunidade educativa envolvente é um dos aspectos fundamentais. 

Na constituição dos agrupamentos de escolas poderão estar presentes escolas do 

mesmo ciclo ou escolas de ciclos diferentes, mas sequenciais. Contudo, a participação 

de todos será um dos aspectos fundamentais desta constituição. 

”Pois é ela que permite a adequação dos objectivos a necessidades reais da população, 

que possibilita a optimização dos recursos locais, que reforça a identidade colectiva e que 

contraria os efeitos perversos de políticas centralizadoras, traduzidas no acentuar de assimetrias” 

(Canário, M.B.1995, p. 155).    

 

A constituição de uma única comunidade educativa, será um dos objectivos 

fundamentais dos agrupamentos, apesar de na construção dos mesmos haver escolas de 

proveniências diversificadas e de diferentes comunidades. 

Quanto aos aspectos jurídicos, temos o Despacho nº 27/97 e o Decreto-Lei 115-

A/98 que dão suporte legal à construção dos agrupamentos de escolas, em que os 
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mesmos são considerados fundamentais para a construção da autonomia nos 

estabelecimentos de ensino, sobretudo nos de menor dimensão. 

Ambos os diplomas têm como objectivo uma maior descentralização das 

políticas educativas, através da constituição dos agrupamentos de escolas, que passam a 

ser o centro das políticas educativas, e, por seu lado, permitirão a resolução dos 

problemas das pequenas escolas. 

O Decreto-Lei nº 115-A/98 exige que os órgãos de administração se abram a 

toda a comunidade educativa, o que aproxima a escola da comunidade, levando a uma 

maior rentabilização da participação dos actores, no processo educativo. 
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1. AS OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Ao efectuarmos um estudo que incide especialmente sobre a acção dos 

actores, dos seus modos de interacção social na organização escola relativamente a 

um acontecimento concreto, revela-se fundamental diversificar os modos de 

investigação e as técnicas de recolha de dados num conjunto de procedimentos 

metodológicos de natureza qualitativa, no sentido que lhe é atribuído por Bogdan e 

Biklen (1994). 

Pode definir-se metodologia como “um conjunto de directrizes que orientam a 

investigação científica” (Herman, 1983, p. 59) ou como 

 

“ (...) opções científicas e metodológicas devem pautar-se por critérios de 

coerência e de pertinência, em relação ao objecto de estudo, e não por uma qualquer 

decisão apriorística sobre a validade das teorias ou das práticas de investigação “ 

(Nóvoa, 1991, p. 30). 

 

Atendendo ao quadro epistemológico que se defende e que se caracteriza pela 

necessidade de analisar e compreender em profundidade o fenómeno que se pretende 

estudar, optou-se pela utilização de um paradigma qualitativo que permita a 

caracterização dos objectivos bem como a descrição das linhas fundamentais dos dados 

recolhidos. 

Será por conseguinte, importante que se fundamente o presente paradigma, 

como, de resto, a seguir intentaremos.  

 

1.1. BREVE FUNDAMENTAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA 

INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA 

 

A investigação educacional é, do ponto de vista da metodologia das ciências 

sociais, influenciada pelos processos metodológicos predominantes na sociologia. Daí, 

o seu cariz metodológico poder repartir-se por um ou vários paradigmas de investigação 

básicos.  

Segundo Khun (1970), as tradições metodológicas da investigação qualitativa e 

da investigação quantitativa deram origem a paradigmas de investigação que são 



 68 

caracterizados por pressupostos específicos sobre a ciência e a sociedade, por focos de 

estudo e práticas metodológicas específicas.  

Por outro lado, deveremos acrescentar que, à luz de Afonso (2005, p. 21),  

   

“O conhecimento cientifico resultante do processo de investigação exprime-se num 

discurso descritivo de situações concretas, articulado numa lógica argumentativa de carácter 

dedutivo e/ou indutivo que sustenta uma interpretação dessas situações organizada em conceitos 

e estruturas conceptuais. Nas ciências sociais, o trabalho de investigação incide sobre a acção 

humana organizada (a sociedade) ”.  

 

Por sua vez, e segundo o mesmo autor (idem, 2005, p. 22) a educação, 

enquanto segmento da acção organizada, constitui um campo específico das 

ciências sociais: 

 

“A designação de “Ciências da Educação” reporta-se, portanto, a um conjunto 

diversificado de práticas de investigação oriundas das diversas ciências sociais, centradas no 

questionamento das dimensões da realidade social relevantes para a compreensão desse sector 

específico da condição humana – a educação”. 

 

Portanto, não sendo o papel destas ciências, o de produzir conhecimento sobre as 

coisas, a tarefa de construção de conhecimento traduz-se então em ir buscar junto dos 

actores o seu discurso e as suas vivências.  

 

“No processo de construção do conhecimento científico, a relação entre a teoria e a 

pesquisa empírica tem uma natureza circular, de interacção recíproca. Por um lado, a construção 

teórica fundamenta-se nos dados empíricos. Por um lado, o trabalho empírico pressupõe o 

questionamento da realidade social observada a partir de um qualquer esquema conceptual mais 

ou menos estruturado em teorias ou modelos consolidados (Afonso, 2005b, p. 23). 

 

Assim, na investigação qualitativa há uma descrição e análise de elementos 

específicos de informação, que são considerados individualmente para compreender a 

sua significância e gerar uma visão sobre a situação ou conceito em que se enquadram, 

dando origem a uma concepção sobre o sujeito e o objecto e as relações entre eles. 

Desta forma, a ciência tem que levar em linha de conta as interpretações, uma 

vez que a realidade social vai sendo construída através e devido às representações do 

real feitas pelos actores sociais. 
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O evidenciar dos pressupostos epistemológicos do estudo prende-se com o modo 

como o investigador se enquadra nas opções metodológicas de investigação. 

A preocupação que os investigadores qualitativos têm com o significado e com outras 

características da investigação qualitativa leva a que a utilização da teoria seja por vezes 

limitada, segundo Bogdan e Biklen (1994), a um conjunto de asserções sistemáticas e 

testáveis sobre o mundo empírico.  

O modo como o conceito é utilizado é semelhante ao termo paradigma uma vez 

que o paradigma consiste num conjunto aberto de conceitos ou proposições, 

relacionadas logicamente que servem de orientação para o pensamento e investigação.     

Na verdade, e segundo refere Afonso, (2005, p. 26), no campo da epistemologia 

das ciências sociais é utilizado como um instrumento heurístico central para a 

caracterização das diversas correntes e tradições cientificas que constituem o campo 

multifacetado da sociologia e da análise organizacional.  

 

 

1.2 ABORDAGEM INTERPRETATIVA / DESCRITIVA 

 

Dentro da diversa gama de alternativas metodológicas possíveis, optámos pelo 

recurso à abordagem interpretativa - descritiva, que privilegia a importância da 

construção de conhecimento compreensivo e interpretativo dos fenómenos sociais e 

educativos, produzidos na interacção dos actores concretos nos contextos onde 

desenvolvem a sua acção, ou seja, em contextos naturalistas. 

Efectivamente, como Bogdan e Biklen (1982) referem, utilizam-se muitas vezes 

os termos qualitativo naturalista e etnográfico como sinónimos para uma metodologia 

cujos instrumentos principais são observação participante, entrevistas em profundidade 

e recolha de documentação. Erickson (1986) inclui, neste conceito de investigação 

interpretativa, um conjunto de abordagens diversificadas, como: etnografia, observação 

participante, interaccionismo simbólico, fenomenologia, estudos de caso ou 

simplesmente abordagem qualitativa. 

A confirmar as presentes considerações, podem ser sugestivas as seguintes 

palavras:  

“ (...) os investigadores qualitativos não concebem situações experimentais para testar 

hipóteses previamente formuladas. Pelo contrário, fazem uma recolha directa de informação 

relativa a situações reais, processos e fenómenos, que ocorrem no mundo real. Por isso, a 
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investigação qualitativa é frequentemente designada investigação naturalista, em contraste com 

outras estratégias de investigação baseadas em contextos manipulados e pré-definidos” (Afonso, 

1994, p. 146). 

 

De forma mais linear, Bogdan e Biklen virão a utilizar a expressão “investigação 

qualitativa. 

 “… como um termo genérico que agrupa diversas estratégias de investigação 

que partilham determinadas características (...): as questões a investigar não se 

estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas 

com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto 

natural “ (Bogdan e Biklen, 1994, p. 16).            

 Na investigação qualitativa o investigador usa estratégias de raciocínio indutivo, 

partindo da análise dos dados para a formulação de hipóteses e definição de teorias. 

Neste estudo, parte-se dos dados recolhidos à chegada, e não à partida, para 

compreender quais as dinâmicas políticas organizacionais e lógicas de acção presentes 

na constituição e funcionamento de um agrupamento horizontal. Daí o carácter indutivo 

que se pensa ter presente no percurso desta investigação. 

No que se refere à sua construção e processo, ter-se-á em conta que a teoria faz-

se de “baixo para cima, “ respeitando sempre a inter-relacionação dos factos (Carmo e 

Ferreira, 1998). 

 

2. TIPO DE ESTUDO  

 

Como acaba de referir-se, a preocupação metodológica que se impõe no nosso 

estudo é de natureza descritiva e interpretativa, com destaque para os possíveis 

fenómenos que se impõem à observação e análise. Nesta linha de ideias, pautando-se 

estes considerandos pela óptica de Afonso (2005, p. 43).  

 

“Nos estudos descritivos, procede-se a uma narrativa ou descrição de factos, situações, 

processos ou fenómenos que ocorrem perante o investigador, quer tenham sido directamente 

observados por ele quer tenham sido identificados e caracterizados através de material empírico 

relevante”  

 

 Uma investigação descritiva ”implica estudar, compreender e explicar a situação 

actual do objecto de investigação” (Carmo e Ferreira., 1998, p. 213). 
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 Por sua vez, com Bertaux (1997, p. 19) pode-se acrescentar que o que se 

pretendeu foi “ver como funciona um mundo social ou uma situação social (…), uma 

descrição em profundidade do objecto social (…) “, facto que sugere que a presente 

pesquisa assumirá uma tipologia de estudo de caso organizacional.  

Ora este tipo de estudo enquadra-se no paradigma interpretativo de investigação, 

tendo como principal objectivo compreender uma realidade num contexto específico. 

 Este estudo é predominantemente de natureza descritiva já que pretende 

caracterizar situações e interpretá-las, ou seja, pretende uma descrição em profundidade 

de uma situação social; dinâmicas políticas organizacionais e lógicas de acção presentes 

na constituição e funcionamento de um agrupamento horizontal. 

 

 

 3. ESTRATÉGIA DE INVESTIGACÃO 

 

 3.1 ESTUDO DE CASO 

 

Como foi anotado, o estudo de caso constituirá a modalidade que se julga mais 

pertinente para o desenvolvimento da nossa investigação. De facto, este estudo de caso 

debruçar-se-á sobre o Agrupamento Escolar Horizontal de Carvalhais, uma organização 

Educativa em funcionamento, de expressiva abrangência (oito jardins de infância, 27 

escolas do 1º CEB), (ver ponto nº 3 – Objecto de Estudo). 

 

 Deverá salientar-se que num estudo de caso, “o objectivo consiste em estudar de 

uma forma aprofundada um único caso” (Vieira, 1995, p. 75) ou que o mesmo «consiste 

na observação detalhada de um contexto, ou individuo, de uma única fonte de 

documentos ou de um contexto específico» (Bogdan & Biklen, 1994, p. 89), Stake, 

(1998, p. 11), na mesma ordem de ideias salientará que «de um estudo de caso se espera 

que abarque a complexidade de um caso particular». 

Robert Yin, (1989, p. 21) define o estudo de caso, como «uma investigação 

empírica que estuda um fenómeno contemporâneo no seu contexto de vida real, onde os 

limites entre os fenómenos e o contexto não são nitidamente evidentes, e em que são 

usadas múltiplas fontes de informação». 
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3.2 ESTUDO DE CASO DAS ORGANIZAÇÕES 

 

Atente-se na relevância investigacional das seguintes palavras: 

 

“Um estudo de caso em educação é uma pesquisa empírica conduzida numa situação 

circunscrita de espaço e de tempo, ou seja, é singular, centrada em facetas interessantes de uma 

actividade, programa, instituição ou sistema, em contextos naturais e respeitando as pessoas, 

com o objectivo de fundamentar juízos e decisões dos práticos, dos decisores políticos ou dos 

teóricos que trabalham com esse objectivo, possibilitando a exploração de aspectos relevantes, a 

formulação e verificação de explicações plausíveis sobre o que se encontrou, a construção de 

argumentos ou narrativas válidas, ou a sus relacionação com temas da literatura cientifica de 

referencia” (Bassey, 1999, cit. por Afonso, 2005, pp. 70-71). 

 

Na verdade, as presentes considerações só por si revelam, clara e 

objectivamente, a natureza e importância do estudo de caso. Mas, descendo aos estudos 

de caso organizacionais, poderá mesmo falar-se do estudo de caso com um “formato 

metodológico” predominante (Wolcott, 1992, citado por Sarmento, 2000, p. 231), que 

permitirá uma abordagem holística da organização, independentemente da perspectiva 

epistemológica. 

É aqui que se enquadra o presente estudo de caso, tipificador da nossa pesquisa.  

O objectivo do estudo de caso não é encontrar explicações universais ou 

generalizáveis, mas sim contribuir para a compreensão do caso concreto. 

Interessa o estudo desta organização concreta (Agrupamento Horizontal de 

Carvalhais) na sua globalidade e no que tem de único, embora sem deixar de pensar 

numa perspectiva mais ampla dos agrupamentos de escolas, onde tem origem a questão 

de partida. 

Para se conhecerem as implicações deste processo de alterações na 

administração e gestão das escolas é necessário o contributo de estudos parcelares, mais 

intensivos e aprofundados, sobre os diversos contextos deste processo de alterações, 

conforme é defendido por João Barroso (2001) no “Programa de Avaliação” 

Protocolado com o M.E. Mais se diga que o questionamento ao nível meso, como nível 

mediador entre o macro e o micro, é hoje o principal problema da agenda investigativa 

em sociologia das organizações escolares” (Sarmento, 2000). 

Assim, segundo este autor, as razões têm a ver com a política educativa uma vez 

que, dado que se continua à procura de uma saída para a “crise” da educação, sempre na 
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perspectiva de uma solução, ela estará na escola e com a escola, mas estará também nas 

questões sociais e na importância do local em contraponto com o global. 

 

 

4. TÉCNICA DE RECOLHA DE DADOS 

 

 Numa investigação descritiva, os dados são geralmente recolhidos mediante a 

aplicação de questionários, realização de entrevistas ou recorrendo à observação da 

situação real.  

 No estudo descritivo, o investigador é o instrumento de recolha de dados, pelo 

que a finalidade e a validade destes, depende muito da sua sensibilidade, conhecimento 

e experiência. 

 A informação recolhida pode dizer respeito por exemplo a atitudes, opiniões, 

dados demográficos, condições e procedimentos Uma investigação descritiva 

compreende várias etapas sendo elas: definição do problema, revisão da literatura, 

formulação de hipóteses ou das questões de investigação, definição da população alvo, 

escolha de técnica de recolha de dados, determinação da dimensão da amostra, selecção 

de técnica de amostragem e selecção do instrumento de recolha. 

 A investigação descritiva exige frequentemente, a elaboração de um instrumento 

apropriado para obter a informação necessária. 

 No presente estudo, como se preconiza pela literatura mencionada, utilizar-se-ão 

as técnicas de recolha de dados julgadas mais pertinentes para a consecução dos 

objectivos pretendidos, nomeadamente entrevista e pesquisa documental. 

A recolha e organização dos dados decorreram durante o ano lectivo 2006/2007. 

Não perdendo de vista o objectivo deste estudo, foram adoptados os seguintes 

procedimentos técnicos de recolha e organização dos dados: 

 

- Pesquisa documental para possibilitar a recolha de dados sobre: 

 

caracterização do Agrupamento (população, espaços físicos, recursos, 

etc.) instrumentos de planeamento (Regulamento Interno, Projecto 

Educativo, Plano Anual de Actividades, e  Projecto Curricular, etc.) 

 

- Entrevistas semi-estruturadas e gravadas à 
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Presidente e Vice-presidente da Comissão Executiva Instaladora e aos 

Presidente e Vice-presidente do Conselho do Executivo. 

 

 

4.1 A ENTREVISTA  

 

Na investigação naturalista a realização de entrevistas constitui uma das técnicas  

de recolha de dados mais frequente. Consiste ela numa interacção verbal entre o 

entrevistador e o entrevistado ou respondente, em que o primeiro regista toda a 

informação fornecida. De facto, “uma entrevista consiste numa conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas, embora por vezes possa envolver mais pessoas (Morgan, 

1988), dirigida por uma das pessoas, com o objectivo de obter informação sobre outra” 

(Bogdan e Biklen, 1994, p. 134). 

As entrevistas podem ser utilizadas em investigação qualitativa como sendo a 

estratégia dominante de recolha de dados, ou podem ser utilizadas em conjunto com 

outras técnicas como sejam a pesquisa documental ou outras.  

No entanto, em ambas as formas, o objectivo será sempre o mesmo: a recolha de 

dados descritivos sobre determinados aspectos, o que permite ao investigador fazer uma 

ideia sobre os mesmos. 

Por outro lado, poder-se-á dizer que as entrevistas qualitativas variam quanto ao 

grau de estruturação. Assim, “em geral, distingue-se entre entrevistas estruturadas, não 

estruturadas e semi-estruturadas, em função das características do dispositivo montado 

para registar a informação fornecida pelo entrevistado” (Afonso, 2005, p. 97).    

Segundo Afonso, (idem) nas entrevistas estruturadas, cada entrevistado responde 

a uma série de perguntas que foram preestabelecidas, dentro de um determinado 

conjunto de respostas também preestabelecido. 

Neste tipo de entrevistas, normalmente, procura-se que um determinado número 

por norma elevado, de entrevistados, permita recolher informação que posteriormente 

viabilize um tratamento estatístico, pelo que é fundamental garantir que o teor das 

questões e o contexto da entrevista se mantenha inalterável, em relação a todos os 

entrevistados. 

No outro extremo das estruturadas, estão as entrevistas não estruturadas em que 

o entrevistador encoraja o sujeito a falar de uma determinada área de interesse ou de 

grandes questões em que há uma interacção verbal maior entre o entrevistador e o 
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entrevistado, sem que haja perguntas específicas ou respostas codificadas. Estas 

entrevistas, no dizer de Afonso (2005, p. 98), estão voltadas, fundamentalmente, para a 

compreensão do comportamento complexo e dos significados construídos pelos 

sujeitos, sem impor uma categorização exterior que limite excessivamente o campo da 

investigação.  

Por sua vez, pode-se pretender que a informação a recolher tenha um carácter 

extensivo, abrangendo um amplo leque de temas, num registo exploratório, ou, pelo 

contrário, desenvolver-se em profundidade, explorando de modo exaustivo uma questão 

ou problema específico”. 

Segundo o mesmo autor, neste tipo de entrevista, o entrevistador tem que 

garantir uma boa relação com o entrevistado, que se estabelece com base na confiança, 

empatia e segurança e que garanta confidencialidade da informação recolhida. 

Num ponto intermédio entre estas duas formas, situam-se as entrevistas semi-

estruturadas, em que o modelo global é o da entrevista não estruturada, mas com temas 

mais específicos, e que, normalmente, obedecem a um guião, que é o instrumento de 

gestão da entrevista. 

Este guião, segundo Natércio Afonso, (idem) deve ser construído a partir das 

questões de pesquisa e dos eixos de análise do projecto de investigação. 

A substância da entrevista é organizada por objectivos e questões ou tópicos, 

tendo uma estrutura matricial, em que a cada objectivo corresponde uma questão ou 

mais, e a cada questão correspondem vários tópicos, que são utilizados na gestão do 

discurso do entrevistado. 

A técnica da entrevista é a técnica de recolha de dados privilegiados de 

apreensão do real.  

Neste trabalho, faremos a recolha das representações / percepções dos 

actores, através da realização de cinco entrevistas, à presidente da Comissão Executiva 

Instaladora (professora do 1º CEB), ao Vice-presidente da Comissão Executiva 

Instaladora (professora do 1º CEB), ao presidente do Conselho Executivo (professor do 

1º CEB), e a dois Vice-presidentes do conselho Executivo (um professor do 1º CEB e 

uma educadora de infância).  

Será possível fazer a análise do sentido que os mesmos dão às suas práticas, 

aos acontecimentos com que se vêem confrontados e às leituras que fazem dessas 

experiências. 
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Como se trata de conhecer em profundidade as representações / percepções 

destes actores, escolheu-se a entrevista semi-estruturada por permitir aprofundar algum 

conhecimento já construído e seguir as orientações deste, e também por permitir ao 

entrevistado falar com espontaneidade das suas vivências e da forma como se relaciona 

e se reconhece nelas.    

Na preparação da entrevista foi construído um guião, (Anexo I - Instrumentos de 

recolha de dados), que servirá como uma orientação em relação aos objectivos. 

Ele serviu de apoio ao entrevistador para não perdesse de vista os objectivos 

pretendidos, facilitando o tratamento dos dados. 

A elaboração do guião da entrevista teve como base os eixos de análise que 

operacionalizaram a questão de partida. 

O guião foi estruturado em cinco blocos temáticos e foram definidos objectivos 

específicos e questões:  

 

• Bloco 1 - Legitimação da estrutura e motivação do entrevistado; 

 

• Bloco 2 – Processo de constituição do Agrupamento; 

 

• Bloco 3 – Descrição da estrutura e do funcionamento do Agrupamento. 

 

• Bloco 4 – Atitudes e representações dos professores sobre a mudança. 

 

• Bloco 5 – Percepção acerca do funcionamento do Agrupamento. 

 

As questões colocadas tiveram desenvolvimentos diferentes de entrevista para 

entrevista, uma vez que neste tipo de abordagem cada entrevista é única, dependendo 

daquilo que o narrador tem para dizer, variando com a sua experiência pessoal, as suas 

vivências e a área específica das suas funções. 

O trabalho de campo, realizado para este estudo, compreende um total de cinco 

entrevistas, à presidente da Comissão Executiva Instaladora (professora do 1º CEB), ao 

Vice-presidente da Comissão Executiva Instaladora (professora do 1º CEB), ao 

presidente do Conselho Executivo (professor do 1º CEB), e a dois Vice-presidentes do 

Conselho Executivo (um professor do 1º CEB e uma educadora de infância). 
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Para a selecção desta amostra procurou-se levar em linha de conta os professores 

e educadores, que estiveram directamente relacionados com a constituição do 

Agrupamento, ou seja, que fizeram parte da Comissão Executiva Instaladora. Outro 

critério foi incluir elementos do actual Conselho Executivo.  

Foram estabelecidos contactos com os entrevistados no sentido de agendar a 

data, hora e local para a realização das entrevistas. 

Durante a realização das mesmas, houve a preocupação de criar as condições de 

confiança e abertura dos entrevistados, e as entrevistas decorreram no local de trabalho. 

A realização das entrevistas decorreu nos meses de Maio e Junho. A sua duração 

variou entre quarenta minutos e uma hora. 

Todos os entrevistados mostraram interesse no decorrer da entrevista, 

fornecendo toda a informação e permitindo a gravação da entrevista em suporte 

magnético (Pen Mp3). 

A transcrição das entrevistas de regista magnético para escrito foi feita à medida 

que as mesmas iam sendo realizadas. 

Houve sempre a preocupação de transcrever com todo o rigor o discurso dos 

entrevistados. (Anexo II- Instrumentos de recolha de dados). 

Às entrevistas transcritas foram atribuídas códigos que correspondem a uma 

sigla de duas letras em que a primeira significa entrevista e a segunda corresponde á 

primeira letra do nome dos entrevistados. 

Assim, temos por exemplo, a sigla EL, p. 3, que corresponde à entrevista da 

professora Laura e encontra-se na página 3. 

   

 

4.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

 

 A pesquisa documental apresenta-se como um método de recolha e de 

verificação de dados, visa o acesso às fontes pertinentes, escritas ou não e, nesse 

aspecto, é parte integrante da heurística de investigação. 

Este método está muitas vezes inter-ligado e abre a via à utilização de outras 

técnicas com as quais se complementa, como sejam a observação, inquérito, análise de 

conteúdo e investigação /acção.  
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No campo da educação, a produção de documentos nas escolas é uma 

componente essencial do quotidiano de onde o investigador pode retirar muita 

informação. 

Os documentos produzidos nas escolas podem, segundo uma classificação de 

Sarmento, ser divididos em três categorias: textos projectivos da acção, produtos da 

acção, e documentos performativos (Sarmento, 1997). 

 Assim, segundo o Autor, os planos de aulas, de actividades, projectos de escola, 

planificações, etc., são exemplos de documentos do primeiro tipo. 

No segundo tipo, encaixam-se os relatórios, actas, memorandos, que são escritos 

no decurso das actividades e adquirem aí uma forma definitiva. 

No terceiro tipo (documentos performativos) encontram-se os jornais escolares, 

as noticias do jornal de parede, diários, etc., pois são documentos que constituem em si 

mesmos a acção. 

Estes documentos têm um interesse considerável para a investigação, mas no entanto 

desigual, uma vez que, como por exemplo, e segundo Sarmento, os documentos de 

primeiro tipo constituem orientações prévias à acção pelo que não é correcto interpretá-

los como elementos reveladores das práticas efectivamente realizadas. 

No segundo tipo, os documentos, relatórios e actas que são produtos da acção, 

que são elaborados depois da acção realizada, permitem fazer o levantamento dos 

processos operados pois são documentos avaliativos, justificativos da acção 

organizacional. 

“O terceiro tipo de documentos – textos performativos – são particularmente 

interessantes, porque neles se consagra em simultâneo a acção e a interpretação da 

acção: eles são a imagem do que de si próprios se quis” (Sarmento, 2000, p. 264). 

Não perdendo de vista o objectivo deste trabalho, vai-se adoptar como uma outra 

técnica de recolha de dados a pesquisa documental para possibilitar a recolha de dados 

sobre a caracterização do agrupamento horizontal (população, espaços físicos, recursos 

etc.), instrumentos de planeamento (regulamento interno, projecto educativo, plano 

anual de actividades, projecto curricular, etc.) e documentação referente à constituição 

do agrupamento, actas e relatórios. 
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 5. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS  

 5.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A análise de conteúdo tem vindo a ser aplicada desde o 1º Guerra Mundial em 

muitos campos das ciências humanas e segundo João Amado, está presente em qualquer 

investigação, de modo exclusivo ou em complementaridade com outras técnicas, como 

meio para a construção de outros instrumentos ou como metodologia central. 

 

Esta análise de conteúdo consiste numa técnica.” Técnica que procura “arrumar “ num 

conjunto de categorias de significação o “conteúdo manifesto” dos mais diversos tipos de 

comunicações (texto, imagem, filme); o primeiro objectivo é, pois, proceder à sua descrição 

objectiva, sistemática e, até, quantitativa” (Amado, cit. in Berelson, 2000, p. 53). 

 

 Segundo Hogenraad (1984), procura-se ir mais além e atingir, por um processo 

inferencial, as condições de produção das comunicações em análise, entendendo-se por 

essas condições, segundo o mesmo autor, como as intenções, representações e 

pressupostos e o quadro de referência da fonte de comunicação. 

Segundo João Amado, a investigação não ficaria completa, sem esta inferência, 

dado que, segundo este autor, registar a quantidade de informações e fazer em torno 

delas os mais variados tipos de cálculos não é fazer ainda um trabalho interpretativo, no 

quadro das metodologias qualitativas. 

Pode-se assim dizer que a análise de conteúdo permite, para além de uma 

rigorosa e objectiva representação dos conteúdos das mensagens, um avanço producente 

à custa de inferências interpretativas que derivam dos quadros teóricos de referência do 

investigador. 

Em investigação social, a técnica da entrevista está associada à análise de 

conteúdo (Quivy e Compenhoudt, 1992). Esta análise tem como objectivo tornar o 

“corpus” (a entrevista transcrita) inteligível e possibilitar assim a interpretação 

(Ghiglione e Matalon, 1993). Segundo Carmo e Ferreira (1998) estes objectivos 

concretizam-se na descrição, inferência e interpretação a partir dos dados recolhidos. 

Dada o cariz qualitativo ou naturalista do estudo que irei efectuar, a análise dos 

dados recolhidos será feita através de uma análise de conteúdo de cariz qualitativo e 

interpretativo. 
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Esta análise consiste no processo de interpretar e tornar compreensíveis os 

materiais recolhidos, através da construção de um sistema de codificação (Bogdan e 

Biklen, 1994). 

Segundo os autores acabados de referir, a análise dos dados não poderia ficar-se 

na descrição e classificação do seu conteúdo manifesto ou na informação nela contida. 

“As diferentes fases da análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou 

a experimentação organizam-se em torno de três pólos cronológicos: 

 

1- A pré-análise 

 

2- A exploração do material  

 

3- O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação” (Bardin, 1977, p. 

95). 

 

Neste sentido, pretendemos organizar a análise de conteúdo em torno das três 

etapas referenciadas por Bardin (1977): a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos dados obtidos ou interpretação. 

As “Categorias são rubricas significativas, em função das quais o conteúdo será 

classificado “ (Carmo e Ferreira, 1998, p. 255). 

Depois será feita a organização dos dados recolhidos, num conjunto estruturado 

com um dispositivo que facilite a sua consulta, o que implica a organização física da 

informação, quer seja através do agrupamento de textos, paginação, numeração 

parágrafos, criação de índices, etc.  

Ao aprofundar este conhecimento do material empírico, o investigador vai 

retendo na sua memória a estrutura interna dos textos, fixando frases, actores, situações, 

o que leva à produção de categorias, temas e padrões. 

 

“O desenvolvimento de categorias de significação resulta da interpretação entre os eixos 

de análise que presidiram à concepção e operacionalização do dispositivo de recolha de dados, e 

as regularidades, padrões e tópicos que emergem da leitura analítica dos textos. O investigador 

vai, assim, construindo uma lista (ou grelha) de categorias internamente consistentes mas 

distintas umas das outras” (Afonso, 2005, p. 121).     
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Segundo o autor, esta lista de categorias vai sendo consolidada e organizada 

numa hierarquia, na medida em que elas vão sendo conceptualizadas em diferentes 

níveis de especificidade, mais abrangentes ou mais especificas como por exemplo mega 

categorias, categorias e subcategorias.”Uma grelha de categorização é um instrumento 

que se vai construindo, que cresce a partir de uma fase embrionária até ser dado por 

terminado, não se elabora rapidamente e de uma só vez” (Afonso, 2005a, p. 121). 

Uma terceira fase consiste num processo de codificação, através do qual são 

atribuídos códigos a cada categoria, e todo o material empírico é também codificado, 

sendo segmentado em unidades de sentido. 

Estes códigos podem ter a forma de abreviaturas de palavras, números e cores, e 

no caso de programas informáticos de tratamento de informação qualitativa, os códigos 

são atribuídos no âmbito da arquitectura, do próprio programa que organiza depois todo 

o material empírico em função da grelha de categorização. (Idem, Ibidem). 

Assim, segundo o autor que vimos referindo, o processo de codificação dá 

origem à produção de um corpus de informação trabalhada e organizada 

substantivamente em função dos objectivos de pesquisa. 

O investigador vai tratando a identificação de relações lógicas entre a substância 

do material empírico, avaliando a lógica interpretativa em construção e a relevância dos 

dados disponíveis. Esta é, segundo o autor, a fase de testagem das interpretações 

interligada com uma outra fase de confronto com explicações alternativas, em que o 

investigador desafia a construção e a solidez da sua construção interpretativa. 

Chega-se finalmente à última fase de análise e interpretação dos dados, que 

consiste na produção do texto interpretativo.   

“A estratégia e a forma de construir o texto interpretativo variam consoante o 

tipo de estudo e as preferências do investigador” (Afonso, 2005, p. 122).  

Segundo Natércio Afonso, (Idem, Ibidem) um requisito fundamental consiste na 

obrigatoriedade de responder clara e fundamentalmente às questões de pesquisa, 

adiantadas no início do estudo, num registo que seja coerente com o enquadramento 

teórico. 
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Na definição de categorias temos as que a seguir explicitamos, dando para cada 

subcategoria, um exemplo indicativo. 

 

Categoria – (2.1) - Constituição do Agrupamento, subcategorias (2.1.1) a nível 

legal; (2.1.2) ao nível das escolas e jardins-de-infância; (2.1.3) ao nível do envolvimento 

dos actores. 

 

Aqui temos toda a informação relativa à forma de constituição do Agrupamento 

ao nível legal, 

 

“O Senhor Coordenador, ele disse o que se pretendia fazer como se pretendia fazer 

portanto os três Agrupamentos que falei a partir daí deu indicações para arrancarmos com o 

processo eleitoral e a fazer a mesa de voto e fazer o regulamento do acto eleitoral…” (EL, p. 2). 

 

Temos também a informação relativa às escolas e jardins-de-infância que fazem parte 

do agrupamento, 

  

“Essa reunião com a sensação de que vinha já o concelho repartido em três 

Agrupamentos, divisão essa feita pela DREN a DREN já tinha definido três Agrupamentos o tipo 

de Agrupamentos que Agrupamentos ficariam na altura eram: um vertical que era o da Torre D. 

Chama e dois horizontais o de Mirandela e o de Carvalhais” (EL, p. 2). 

 

No seguimento vem toda a informação relativa ao envolvimento dos actores, 

  

“os professores não tiveram qualquer hipótese de escolha; primeiro porque quase 

surgiu a proposta de ser assim e aceitou-se, … mas também não tínhamos 

conhecimentos para debater ou fazer outras propostas … (EL, p. 1). 

 

 

Categoria - (3.1) - Funcionamento do Agrupamento, subcategorias (3.1.1) Comissão 

executiva instaladora; (3.1.2) Órgãos; (3.1.3) Estrutura de orientação educativa; (3.1.4) 

Os documentos organizativos 

Nesta categoria evidenciamos a informação que diz respeito ao modo de 

funcionamento do agrupamento no que diz respeito à comissão executiva instaladora, 



 83 

 

 “… nós tínhamos uma Delegação Escolar que era no rés-do-chão de um bairro 

social  Bairro do Fundo do Fomento, e nós partimos sem termos instalações sem termos 

o mínimo de material para podermos trabalhar.” (EL, p. 2). 

 

Evidenciamos também toda a informação que diz respeito aos órgãos do 

agrupamento 

 

“… passava a ter órgão de gestão tinha que dar contas a mais um, tinha que  o 

representar pelo órgão de gestão, (…) ele tem de ser devolvido ao tesoureiro tinha que o 

requisitar era um sem número de coisas …  para os jardins de infância, acho que se perdeu 

alguma autonomia”  (EI, p. 9) 

 

De seguida, vem toda a informação relativa à estrutura de orientação educativa: 

 

“tivemos que construir primeiramente uma assembleia de escola para a 

elaboração e aprovação do 1º regulamento interno” … (EL, p. 16). 

 

Por fim, vem toda a informação relativa aos documentos organizativos 

 

“…conseguimos elaborar um projecto educativo e um plano anual de actividades” (EL, 

p. 18). 

 

 

Categoria (3.2) - Funcionamento ao nível da gestão de escolas, subcategorias 

(3.2.1) - Os recursos, (3.2.2) - Estruturas de articulação curricular 

 

Aqui colocamos toda a informação relativa ao funcionamento do agrupamento 

ao nível da gestão das escolas no que diz respeito aos recursos 

 

 “… havia uma verba estou a falar a nível económico era distribuída pelo 

ministério da Educação ainda continua haver que eu geria automaticamente eu na minha 

escola com   as necessidades que eu achava pertinente ...“ (EI, p. 9). 
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De, seguida vem toda a informação relativa às estruturas de articulação 

curricular  

  “A articulação … a articulação eu acho que era um ponto fundamental 

que estava por detrás da filosofia dos Agrupamentos é certo que antes da constituição 

dos Agrupamentos a articulação entre os vários níveis de ensino não existia” (ED, p. 4). 

 

 

Categoria – (4.1) - Mudanças implementadas, subcategorias (4.1.1) a nível 

administrativo, (4.1.2) a nível pedagógico, (4.1.3) na relação entre ciclos 

 

Aqui cabe a informação relativa às mudanças implementadas a nível 

administrativo  

 

“em relação ao serviço administrativo, por exemplo no outro modelo de gestão 

era muito mais demorado em termos de serviços administrativos, em relação aos 

vencimentos surgia qualquer problema tinha que se deslocar a Bragança, … no caso de 

saber o tempo de serviço  é muito mais eficiente porque as  pessoas têm o serviço à mão 

…  directamente no local de trabalho … tem o Agrupamento “(EA, pp. 3-4). 

 

“passou haver toda uma organização pedagógica que até ali não havia era 

administrativa e depois passou a ter uma parte administrativa que não estavam 

habituados a ver a secretaria e o conselho executivo não  havia, passou a haver” (EI, p. 

8). 

 

De seguida cabe a informação a nível pedagógico 

 

“… vantagens realmente só ao nível pedagógico porque começou-se  a trabalhar com 

base no mesmo projecto educativo fizeram-se coisas muito interessantes envolvendo todo o 

Agrupamento … envolviam-se alunos e encarregados de educação e a parte pedagógica penso 

que melhorou” (EL, p. 12). 

 

 

A seguir vem toda a informação sobre a relação entre ciclos 

 



 85 

 “mesmo a nível de projecto educativo havia uma articulação e o próprio plano 

anual de actividades era elaborado a pensar nas actividades que integrassem os 2 ciclos 

de ensino” (ED, p. 5). 

“…a nível da articulação entre níveis de ensino que é o grande drama dos 

Agrupamentos isso não se está a fazer realmente. (EC, p. 7). 

 

 

Categoria – (4.2) Avaliação dos professores sobre o Agrupamento, subcategorias 

(4.2.1) a autonomia, (4.2.2) a relação com a administração, (4.2.3) a nível pedagógico. 

 

Neste campo cabe a informação relativa à avaliação dos professores sobre o 

agrupamento no que diz respeito à autonomia, 

 

“O Agrupamento traz-nos autonomia financeira que é importante” (EI, p. 8). 

 

 

De seguida vem a informação relativa à relação com a administração, 

 

“e quando falo de autonomia é em relação ao poder central o esquecimento, o 

esquecimento a falta de contextualização das leis que são feitas no geral e que depois na 

particularização delas o emperramento que há, na parte legislativa é essa a parte menos positiva 

que eu considero no Agrupamento horizontal”. (EI, p, 10). 

 

 

Por fim vem a informação relativa ao nível pedagógico, 

  

“Ah … menos positivos é na parte pedagógica que é mais de salientar é a parte 

pedagógica menos positivos também a ver a falta de instalações dos Agrupamentos horizontais, 

recursos humanos parte financeira mas também essencialmente a parte pedagógica acho que 

ainda há muito a melhorar”. (EC, p, 8). 

  

Categoria – (5.1) Avaliação dos professores em relação ao processo de formação 

do agrupamento, subcategorias (5.1.1) distribuição das escolas, (5.1.2) a situação 

geográfica (5.1.3) o meio social e a comunidade 
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 Aqui cabe toda a informação sobre a avaliação dos professores sobre o processo 

de formação do agrupamento no que diz respeito à distribuição das escolas, 

 

“… para se chegar a um acordo relativamente a divisão das escolas, os 

professores do concelho de Mirandela fizeram várias propostas ao CAE mas este impôs 

a divisão das escolas” (ED, p. 1). 

 

“as escolas que fazem parte do Agrupamento  de Carvalhais ficam junto ao IP4, 

estendem-se desde o Romeu até ao Franco sempre á beira do IP4, foi então essa 

justificação que se deu para a constituição do Agrupamento de Carvalhais” (EA, p. 2). 

 

Em seguimento, vem a informação sobre a situação geográfica, 

 

 “… em número de alunos era reduzidíssimo ali deu a ideia que foi com papel, 

lápis e esquadro, que a divisão foi feita geograficamente foi feita mas não se olhou a 

mais nada” (EL, p. 4). 

 

Aqui cabe toda a informação relativa ao meio social e à comunidade, 

 

 “… ao CAE mas este impôs a divisão das escolas, sendo que o de Mirandela, 

ficou com todas as escolas da cidade e algumas de franja rurais, e concretamente este 

Agrupamento de Carvalhais ficou completamente rural” (ED, p. 1) 
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CAPÍTULO IV 
 

 

O AGRUPAMENTO 

HORIZONTAL DE ESCOLAS 

DE CARVALHAIS: 

CONTEXTO E 

ORGANIZAÇÃO 
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1. CONTEXTO DO ESTUDO  

 

1.1. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL DO CONCELHO DE 

MIRANDELA 

 

Mirandela situa-se nas margens do rio Tua, pertence ao distrito de Bragança, 

região Norte e sub-região de Trás-os-Montes e Alto Douro, numa área definida por 

Terra Quente Transmontana. 

O Concelho de Mirandela tem uma área geográfica de 658,45km2 e tem uma 

população de aproximadamente 26000 habitantes, com uma densidade populacional de 

39,1km2. 

O Concelho está subdividido em 37 freguesias, e limitado a Norte pelo 

município de Vinhais, a Leste por Macedo de Cavaleiros a Sul por Vila Flor, Carrazeda 

de Ansiães, e a Oeste por Murça e Valpaços. 

As características morfológicas são marcadas por uma extensa depressão que 

ronda os 300km2 de altitude sendo limitada pela serra de Bornes a Este pela Serra dos 

Passos a Sul e estende-se através dos vales dos rios Tuela e Rabaçal. 

Mirandela, é até pela sua localização, um dos principais pólos desenvolvimento da terra 

quente Transmontana. 

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão (pólo do Instituto Politécnico de 

Bragança) e o Instituto Piaget são pólos de desenvolvimento da cidade e de formação de 

recursos humanos. 

Para além destes, a cidade de Mirandela possui outros estabelecimentos de 

ensino, como sejam uma Escola do Ensino Secundário, uma EB2,3, uma Básica 

Integrada, escolas do 1º CEB e Jardins de Infância, uma Escola Profissional de Música, 

Escola de Hotelaria e Turismo, Escola do Ensino Particular (o Externato da Torre D. 

Chama) e o Colégio de Nossa Senhora do Amparo. 

Segundo o Recenseamento Demográfico Nacional de 2001, o Concelho de 

Mirandela tem uma população residente de 25742 habitantes. No mesmo recenseamento 

o concelho tinha 14% da sua população sem saber ler nem escrever.  

Segundo a mesma fonte (Recenseamento Demográfico Nacional) há uma 

diminuição de taxa de analfabetismo ao longo dos tempos, no entanto se comparada 

com os 9% da taxa nacional, tem uma taxa de analfabetismo alta, já que se encontra 

acima da média nacional.  
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Algumas das razões que apontam para a diminuição da taxa de analfabetismo 

têm a ver com: 

- substituição de uma camada mais idosa da população tradicionalmente com 

maiores índices de analfabetismo. 

 

- maior escolarização dos jovens em idade escolar. 

 

- a evolução dos segmentos do sistema educativo no sentido da implantação de 

Instituições de Ensino Superior no Concelho, levando a uma expansão de 

equipamento, desde os mais culturais aos mais logísticos. 

 

No Concelho de Mirandela no ano lectivo de 2004/2005, as escolas estavam 

dividas em três Agrupamentos: Agrupamento Vertical de Escolas de Torre D. Chama; 

Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais e Agrupamento Vertical de Escolas 

Luciano Cordeiro. 

No ano lectivo de 2004/2005 estavam em funcionamento, no conjunto destes 

Agrupamentos, 24 Jardins-de-infância, que possuíam uma população escolar de 268 

alunos. 

Destes Jardins-de-infância, oito pertenciam ao Agrupamento Horizontal de 

Escolas de Carvalhais e compreendiam 87 alunos, dois dos quais, com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

Dez Jardins-de-infância faziam parte do Agrupamento Vertical de Escolas 

Luciano Cordeiro de Mirandela compreendiam 136 alunos, dos quais sete com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

Os restantes seis Jardins-de-infância tinham 45 alunos, dois dos quais com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). 

No ano lectivo 2004/2005 estavam em funcionamento 61 escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, englobando um número de 1046 alunos. 

Deste total, 28 escolas pertenciam ao Agrupamento Horizontal de Escolas de 

Carvalhais, e compreendiam um número de 224 alunos, dos quais 14 com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

Do Agrupamento Vertical de Escolas Luciano Cordeiro de Mirandela, faziam 

parte 21 escolas, com um nº de 678 alunos, 42 dos quais com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE). 
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Do Agrupamento Vertical de Escolas de Torre D. Chama faziam parte 12 

escolas do 1º Ciclo com um nº de 144 alunos, dos quais, seis tinham Necessidades 

Educativas Especiais (NEE). 

No Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, e com base nas retenções 

do ano lectivo 2004/2005, a taxa de insucesso Escolar situou-se nos 13% o que nos fará 

reflectir sobre as condições de aprendizagem, o meio rural em que está inserido o 

agrupamento e as condições sociais, organizacionais do mesmo. 

 

 

Mapa 1. Concelho de Mirandela. 
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1.2. O AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE ESCOLAS DE 

CARVALHAIS  

 

O Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais pertence à Direcção 

Regional da Educação do Norte e ao CAE de Bragança, é constituído por oito Jardins-

de-Infância, a maior parte com instalações precárias, sendo de notar a considerável 

distância geográfica entre eles, o seu isolamento e a escassez de recursos materiais. 

São também parte integrante deste Agrupamento, 27 escolas do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, cuja construção é do plano centenário. 

O mobiliário apresenta algum desgaste causado pelo decurso dos anos lectivos, 

estando neste momento desajustado das novas práticas pedagógicas. 

O único meio de aquecimento das salas de aula é o uso de aquecedores a gás. 

É de salientar também a escassez de material didáctico nas salas de aula e o estado 

degradado em que se encontra. 

A sede do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais situa-se na aldeia 

de Carvalhais e funciona em instalações cedidas pela antiga Escola Agrícola de 

Carvalhais. Estas instalações são compostas apenas por 1 piso, num edifício de 

construção muito antiga, com fracas condições de trabalho. 

É de salientar que os Serviços Administrativos e o Conselho Executivo 

funcionam na mesma sala. 

Os Serviços Administrativos são compostos por quatro funcionários 

administrativos e duas auxiliares. 

O Conselho Executivo é composto por três elementos, o Presidente, Vice-

Presidente e um Adjunto. 

Num universo de 44 professores do 1º Ciclo do Ensino Básico apenas cinco são 

efectivos neste Agrupamento o que revela a pouca estabilidade do corpo docente, o que 

logicamente tem influência na vida escolar. 

Ao nível dos Jardins de Infância a situação é diferente, uma vez que, de um total 

de oito educadoras sete são efectivas, conforme demonstra o quadro abaixo.   
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Professores do Quadro Pré – Escolar 1º Ciclo 

Q.N.D. 7 5 

Q.Z.P. 1 38 

Destacados na escola 0 0 

Contratados 1 1 

Total 9 44 

 

Quadro 2. Professores do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, ano 

lectivo 2005/2006. 

 

No ano lectivo de 2005/2006 nos Jardins de Infância estão matriculados 44 

alunos, divididos por oito Jardins de Infância, como se pode observar no quadro 

seguinte. 

 

Jardins de 

Infância  

 

3 Anos 

 

4 Anos 

 

5 Anos 

 

6 Anos 

 

Total 

Cabanelas  4 4 3 0 11 

Carvalhais 5 12 4 0 21 

Franco 1 1 1 0 3 

Lamas de Orelhão 2 4 1 0 7 

Mascarenhas 6 5 4 1 16 

Passos 7 2 7  16 

Romeu 3 4 9 0 16 

Vale de Asnes 3 1 0 0 4 

Total 31 33 28 1 94 

 
Quadro 3. Alunos do Jardim de Infância do Agrupamento de Escolas de Carvalhais. 
 

As escolas do 1º Ciclo, são 27 e compreendem um total de 199 alunos. Existem 

18 escolas, com frequência inferior a 10 alunos, (Alvites, Cedães, Cedainhos, Eivados, 

Eixes, Fonte da Urze, Franco, Pai Torto, Paradela, Quintas, Suçães, Valbom dos Figos, 

Vale de Asnes, Vale de Juncal, Vale de Lagoa, Vale Martinho, Valongo das Meadas, 

Vila Verdinho). E duas escolas com 1 aluno (Vila Verdinho e Valongo das Meadas) e 

apenas uma escola com uma frequência superior a 20 alunos (EB1 de Passos). 
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EB1 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO TOTAL 

ALVITES 1 1 1 1 4 

CABANELAS 1 1 5 3 10 

CARVALHAIS 5 5 0 3 13 

CEDÃES 0 2 1 0 3 

CEDAINHOS 2 0 6 1 9 

CONTINS 1 4 4 3 12 

EIVADOS 0 3 0 1 4 

EIXES 1 0 3 3 7 

FONTE DA URZE 1 2 2 1 6 

FRANCO 3 2 2 1 8 

LAMAS DE ORELHÃO 1 4 2 3 10 

MASCARENHAS 2 4 5 2 13 

PAI-TORTO 0 0 0 3 3 

PARADELA 1 1 2 0 4 

PASSOS 1 8 5 7 21 

PEREIRA 1 3 3 8 15 

QUINTAS 2 0 1 2 5 

ROMEU 3 3 4 0 10 

SUÇÃES 2 0 1 2 5 

VALBOM DOS FIGOS 0 3 1 1 5 

VALE DE ASNES 0 2 1 2 5 

VALE DE JUNCAL 2 1 2 1 6 

VALE DE LAGOA 0 0 1 2 3 

VALE DE MARTINHO 1 2 1 1 5 

VALONGO DAS MEADAS 0 0 0 1 1 

VILA NOVA DAS PATAS 1 2 5 3 11 

VILA VERDINHO 0 0 1 0 1 

 

Quadro 4. Alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS ESCOLAS, ANTES 

DO INICIO DO PROCESSO DA CONSTITUIÇÃO DO 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DO MEIO 

 

O Concelho de Mirandela situa-se na região montanhosa do Nordeste 

Transmontano, Distrito de Bragança, sendo circundado por vários Concelhos do mesmo 

Distrito e ainda Murça e Valpaços do Distrito de Vila Real. É por excelência, um dos 

doze Concelhos deste Distrito em que o número de alunos é mais elevado, factor que, 

somado à grande dispersão das suas aldeias, proporcionou a divisão em três 

Agrupamentos de Escolas. 

O clima é agressivo, com longos e frios Invernos e com Verões quentes e secos. 

Contudo, nas proximidades da sede de Concelho, beneficiam de um micro clima muito 

próprio, dado que está rodeado por zonas montanhosas, sendo as mais conhecidas, a 

Serra de Bornes e a Serra do Passos. 

Tratando-se de uma zona que se encontra inserida num meio rural do interior 

transmontano, no concelho de Mirandela, onde problemas de desertificação e de 

envelhecimento da população assumem aspectos preocupantes, com o consequente 

acentuado défice de número de alunos, que conduz a um conjunto de escolas de 

pequena dimensão, isoladas na sua maioria necessitamos de criar condições que 

permitam atingir uma maior qualidade de aprendizagens, integrando os conhecimentos, 

as capacidades, as atitudes e os valores a desenvolver pelos seus alunos, na sua dupla 

dimensão individual e social. 

 

2.1.1 O MEIO SOCIAL 

 

A generalidade das crianças é oriunda de um meio rural, onde problemas como a 

desertificação e o envelhecimento da população assumem aspectos preocupantes, 

resultando daí uma acentuada diminuição do número de alunos por escola. 

A desertificação é um problema com repercussões a nível social, económico, 

cultural e educacional. A repulsão dos extractos mais jovens da população, que procura 

melhor vida noutras regiões, gera um desequilíbrio na estrutura etária da população. Tal 

facto, traduz um consequente envelhecimento da população, reflectindo-se na redução 



 95 

do número de crianças em idade escolar e, por conseguinte, na existência de escolas 

com reduzido número de alunos e no encerramento massivo de edifícios escolares. 

Região de muita emigração, principalmente com destino a países da Europa 

como a França, a Espanha ou a Suiça, começa já a receber com hospitalidade indivíduos 

de Leste, com elevada formação académica, que procuram melhores condições de vida. 

A população de raça cigana desde sempre existiu, essencialmente como povo 

nómada, nunca sendo integrada na nossa sociedade. 

O meio socio-económico e cultural muito desfavorecido, com um dos mais 

baixos níveis de instrução da população adulta do país e de toda a Europa, é bem 

revelador do atraso que esta região acumulou no domínio educativo ao longo dos 

tempos. 

 

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO POLÍTICO QUE LEVOU À 

CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

3.1. CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

A constituição do Agrupamento de escolas de Carvalhais resultou do processo 

de aplicação do Decreto-Lei 115-A/98. É o Agrupamento de “tipo horizontal”de 

Carvalhais e foi constituído em 2001, entre Março e Junho. 

Todo o processo de constituição do Agrupamento foi acompanhado, desde o 

início, pela Presidente da Direcção Executiva o que nos permitiu, a partir dela, recolher 

todas as informações importantes nesta fase. 

 

3.1.1 A NÍVEL LEGAL 

 

“ (...) nasce este agrupamento cuja constituição foi homologada por Sua Ex. cia 

o Senhor Director Regional de Educação do Norte, em 06.06.2001” (R.I. p. 6) 

A sua constituição foi, segundo a professora Laura dinamizada num primeiro 

momento, pela Delegação Escolar (DLE) e num segundo momento pelo Centro de Área 

Educativa (CAE) sendo este ultimo organismo que dinamizou todo o processo. 

Segundo a professora Laura, houve uma reunião com o senhor Coordenador de 

Área Educativa de Bragança e aí já vinha definido e “ficámos com a sensação de que 
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vinha já o concelho repartido em três Agrupamentos, divisão essa feita pela (DREN) 

Direcção Regional de Educação do Norte”. (EL, p. 2). 

A DREN já tinha definido três Agrupamentos, o Agrupamento Vertical de Torre 

D. Chama, o Agrupamento Horizontal de Mirandela e o Agrupamento Horizontal de 

Carvalhais. 

Concluímos pois que “o Agrupamento foi constituído segundo uma “lógica 

racional / burocrática” (Lima, 2004, p. 29). 

 

“foi  constituído não com vontade própria, não houve como em alguns sítios uma 

organização de docentes e não foi proposta dos docentes mas sim imposto pela coordenação na 

altura realizaram -se reuniões com todo o pessoal docente ainda com a delegação escolar e com o 

coordenador e ele comunicou simplesmente meus senhores a partir  do próximo ano lectivo 

situamo-nos em 2001, 2002 a partir do próximo ano lectivo são constituídos os 

Agrupamentos…” (EI, p. 1). 

 

A constituição do Agrupamento obedeceu assim a esta lógica 

racional/burocrática e a área escolar abrangida foi imposta da mesma forma, sendo a 

área geográfica a única justificação para esta divisão conforme podemos constatar na 

entrevista da educadora Isabel.  

 

“ foi fundamentalmente a… uma questão brincante territorial não é… os Agrupamentos 

foram definidos a escola tal, tal, tal, para além do rio fazem parte do Agrupamento x e o pessoal 

da cidade mais estas, estas, estas aldeias fazem parte do Agrupamento y no caso foi Torre, 

Mirandela e Carvalhais só 1 vertical e 2 horizontais Mirandela e Carvalhais.” (EI, p. 1). 

 

“…ali deu a ideia que foi com papel, lápis e esquadro, que a divisão foi feita 

geograficamente, não se olhou a mais nada só à parte geográfica.” (EL, p. 4). 

 

3.1.2 AO NÍVEL DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA 

 

As escolas e jardins de infância não participaram no processo de constituição. 

 

“Conflitos de interesses eu também já referi aí com as EB2, porque as EB2 recusavam 

hoje em dia faz sentido é o que se está a ver é portanto os Agrupamentos verticais têm desde o 

pré-escolar até ao 2º ciclo e até ao secundário e portanto na altura houve interesses aí que não 
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aceitavam de maneira nenhuma ficar com o 1º ciclo e com o pré-escolar e daí a formação dos 

Agrupamentos horizontais. (EC, p. 2). 

 

“…depois a própria delegação escolar fez e eu sei uma proposta diferente tendo 

em conta realmente alguns interesses dos professores sim interesses pedagógicos na 

altura à coordenação educativa e ela não foi aceite.” (EI, p. 2). 

 

3.1.3 AO NÍVEL DO ENVOLVIMENTO DOS ACTORES 

 

 Neste processo prevaleceu portanto a vontade do CAE e da DREN, uma lógica 

de “reordenamento da rede escolar” imposta a partir de cima, formando três 

Agrupamentos é assim evidente neste processo a acção do poder macro político. 

A administração local nunca teve um papel activo no desenrolar do processo de 

constituição do Agrupamento, esta passividade da Autarquia deixa transparecer o pouco 

relacionamento entre as escolas e a Autarquia em oposto ao ideal que se pretendia o 

reforço da autonomia das escolas, englobadas numa política educativa local onde as 

autarquias têm um papel fundamental. 

 

“A autarquia naquele momento não estava presente mas sei também que aceitou 

passivamente a situação.” (EL, p. 2). 

“… não houve como em alguns sítios uma organização de docentes e não foi 

proposta dos docentes mas sim imposto pela coordenação na altura…” (EI, p. 2). 

“…houve em determinadas pontos do país que eu sei associações de professores ou 

grupos de professores quer interesses pedagógicos por projectos iniciados que se constituíram 

em grupos, pais e autarquia e que automaticamente eles constituíram o Agrupamento tanto que 

digamos foi proposta deles, pais, professores e autarquia e que seguiu para a DREN e que eu 

tenho conhecimento de alguns Agrupamentos a funcionarem antes de 2000, 2001, e 2002 assim 

baseados… Aqui não, porque não partiu efectivamente como eu já disse antes de interesses de 

professores até pelo contrário houve alguns professores na altura não ficaram contentes …” (EI, 

p. 2). 
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4 - DESCRICÃO DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO DO 

AGRUPAMENTO 

 

4.1. FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO  

 

4.1.1 COMISSÃO EXECUTIVA INSTALADORA 

 

No processo de constituição da nova estrutura formal do Agrupamento foram 

sentidas várias dificuldades a nível dos procedimentos legais e principalmente das infra 

-estruturas de apoio da Administração. 

 

“Aquilo partiu do nada está a perceber, nós tínhamos uma Delegação Escolar que era no 

rés-do-chão de um bairro social Bairro do Fundo do Fomento, e nós partimos sem termos 

instalações sem termos o mínimo de material para podermos trabalhar…” (EL, p. 2). 

 

“…constituíram-se 2 Agrupamentos horizontais que funcionou logo no inicio portanto 

na antiga delegação escolar era lá que funcionavam os 2 Agrupamentos foi uma situação 

dramática porque foram formados os Agrupamentos sem o mínimo de infra-estruturas com quase 

nenhum apoio, tanto a nível do CAE, a DREN como a nível governamental…” (EC, p. 1). 

 

A nível do pessoal administrativo, o Agrupamento iniciou sem nenhum 

funcionário.  

 “A nível administrativo comecei a ter problemas porque todo o processo que até então 

era da responsabilidade da Delegação Escolar passou para nós, nós íamos iniciar sem qualquer 

administrativo o que é que eu fiz, não tinha solução durante o mês  de Agosto antes da tomada de 

posse só tomei posse nos primeiros dias de Setembro vou trabalhar entre aspas vou aprender para 

a Delegação Escolar…” (EL, p. 3). 

 

A presidente do Conselho Executivo, a professora Laura, salientou ter-se 

candidatado por propostas de colegas, acabando por ser eleita, apesar de surgirem três 

listas para a Comissão Executiva Instaladora. (CEI). 
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As eleições para a referida Comissão Executiva decorreram no dia nove de Julho 

de 2001, em que os setenta e sete eleitores inscritos nos cadernos eleitorais do 

agrupamento escolhiam uma das três listas que foram apresentadas. 

Tal como pudemos constatar pela análise da acta eleitoral, as eleições 

decorreram com normalidade, não tendo sido apresentadas reclamações. 

Das três listas apresentadas, a lista A, encabeçada pela professora Laura, obteve 

um total de 43 votos, correspondendo a 63% dos mesmos, a lista B obteve 5 votos, (7%) 

e a lista C obteve 20 votos (29%). 

Não votaram oito dos eleitores inscritos, pelo que o acto eleitoral teve uma 

participação de 88%. 

  

“A homologação do processo eleitoral para a Comissão Executiva 

Instaladora verifica-se em 19/07/01, através do ofício DSTP/UA - 46 659 da 

Ex.ª Sr.ª Directora Regional Adjunta, Doutora Gracinda Nave.” (R.I, p. 6).                                                                                                  

 

A Comissão Executiva Instaladora (CEI), eleita por um período de um ano 

lectivo (art. 5º nº1 do DL), era constituída pelo presidente (professora do 1º CEB e dois 

vice-presidentes, uma professora do 1º CEB e uma educadora de infância.) 

A Comissão Executiva Instaladora (CEI), no seguimento das suas funções estabeleceu a 

criação da nova estrutura formal dos órgãos de gestão do Agrupamento, o que aconteceu 

em 2002.  

A nível financeiro notou-se uma grande falta de apoio do poder central, uma vez 

que foi a própria presidente da comissão executiva instaladora que assumiu a instalação 

do telefone e do fax. 

A presidente salientou que, só tiveram direito a uma verba orçamental a partir do 

momento em que passaram a processar vencimentos. 

 

“…nós não tínhamos material nenhum, algum material que havia tinha sido levado para 

a ex delegação escolar mas era muito pouco só algum mobiliário e tínhamos este problema, o 

gabinete de gestão financeira, quando só nos atribuía um orçamento, quando estivéssemos a 

elaborar vencimentos, só que, para elaborar vencimentos nós tínhamos que ter condições para 

isso então, havia ali uma “pescadinha de rabo na boca …” (EL, p. 9). 
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ASSEMBLEIA DE ESCOLA 

Representantes do Pessoal Docente 

Representantes do Pessoal Não Docente 

CONSELHO  

PEDAGÓGICO 

Presidente do C.E. 

Professores 

CONSELHO DE 

DOCENTES 

 

Conselho de Docentes do 1.ºCEB 

CONSELHO 
ADMINISTRATIVO 

Presidente do C. Executivo 

Vice-Presidente 

Chefe Serv. Administrativos 

O Regulamento Interno, (RI) foi elaborado em 2001, não tendo sido homologado 

pela Directora Regional da Educação Adjunta da DREN, DRª Gracinda Nave, sofrendo 

assim alterações o texto apresentado, pelo que decorreu algum tempo entre a data de 

elaboração e a data de homologação que foi em 2002. 

 

4.1.2 ÓRGÃOS 

 

 Os órgãos de administração e gestão que vigoram no Agrupamento são os 

criados pelo Dec.-Lei N.º 115-A/98. A aplicação do regime previsto originou a 

constituição dos órgãos colegiais identificados no organograma que a seguir se 

apresentam:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Quadro 5. Órgãos do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais. (R.I, p. 17). 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL DE 

ESCOLAS DE CARVALHAIS 

CONSELHO EXECUTIVO 

Presidente 

Vice-presidente 

Vice-presidente 
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 A Assembleia de Escola é composta por um total de 10 elementos, 5 

Representantes do Pessoal Docente, 1 Representante do Pessoal não Docente, 2 

Representantes dos Pais/ Enc. de Educação, 1 Representante da Autarquia Local,1 

Representante das Actividades Económicas (a cooptar), o presidente do Conselho 

Executivo,(CE) e o Conselho Pedagógico , (CP) reúne uma vez por trimestre.    

   

 De acordo com o disposto no art. 25º do DL n.º 115-A/98, a composição do 

Conselho Pedagógico é a seguinte: 

 

Composição Nº de Elementos 

Presidente do Conselho Executivo 1 

Coordenador do Conselho Docentes do 1.º ciclo 1 

Coordenador do Conselho de Docentes do EBM 1 

Coordenador do Conselho de Docentes do Ensino Pré-Escolar 1 

Coordenador do 1.º ciclo   1 

Coordenador do 2.º ciclo (EBMs) 1 

Coordenador de Projectos 1 

Representante dos Serviços Especializados de Apoio Educativo 1 

Representantes dos Pais / Enc. de Educação 2 

Representantes do Corpo Não Docente 1 

 

TOTAL DE ELEMENTOS 
 

11 

 

Quadro 6. Composição do Conselho Pedagógico. 

 

  O Conselho Administrativo (CA) é o órgão de administração e gestão do 

Agrupamento com competência deliberativa em matéria administrativo – financeira. 

 De acordo com a opção feita por este Agrupamento e prevista no n.º 2 do art. 15º 

do DL n.º 115-A/98, a composição do Conselho Administrativo é a seguinte: 
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 a) Presidente do Conselho Executivo 

   b) Vice-presidente do Conselho Executivo 

   c) Chefe dos Serviços de Administração Escolar 

 

O Conselho Administrativo reúne ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que o Presidente o convoque por sua iniciativa ou a 

requerimento de qualquer dos restantes membros. (R.I. p. 39.) 

 

 4.1.3 ESTRUTURAS DE ORIENTAÇÃO EDUCATIVA 

 

 O DL n.º 115-A/98 reconhece que os Agrupamentos de Escolas, no respeito 

pelas normas orientadoras definidas a nível nacional, tenham autonomia e competências 

próprias nos domínios da organização e funcionamento pedagógico, designadamente 

nos domínios da gestão dos currículos, programas e actividades educativas, da 

avaliação, da orientação e acompanhamento dos alunos, da formação e gestão de tempos 

e espaços escolares e da formação e gestão do pessoal docente, na perspectiva da 

promoção da qualidade educativa.  

 Importa agora, analisar as estruturas de orientação educativa previstas no 

Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho e aplicadas ao agrupamento.  

 

 

   4.1.4 ESTRUTURAS DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR 

 

 A articulação curricular visa o desenvolvimento de planos de estudo que através 

de uma gestão equilibrada dos programas definidos a nível nacional e de componentes 

curriculares de âmbito local, assegurem o acompanhamento eficaz do percurso escolar 

dos alunos na perspectiva da promoção da qualidade educativa. 

 A articulação curricular é assegurada através do Conselho de Docentes, na 

Educação Pré-Escolar, no 1.ºCEB e no EBM, constituídos, respectivamente, pela 

totalidade dos professores e educadores em exercício no Agrupamento. 

 Com vista à adopção de medidas de pedagogia diferenciada, podem incluir-se 

ainda outros docentes, designadamente sobre disciplinas ou áreas disciplinares de Apoio 

Educativo ou Ensino Especial. 
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CONSELHO DE DOCENTES 

 

 O Conselho de Docentes visa promover a articulação curricular, promovendo a 

cooperação entre os docentes do Agrupamento, procurando adequar o currículo aos 

interesses e necessidades específicos dos alunos. 

  

COMPOSIÇÃO 

    

O Conselho de Docentes assume duas modalidades: 

 

1 - Conselho de Docentes da Educação Pré-escolar, constituído por todos os 

Educadores de Infância, em exercício de funções nos Jardins do 

Agrupamento. 

 

2 - Conselho de Docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico, incluindo todos os 

Professores titulares de turma, todos os Professores de Apoio Educativo e 

Ensino Especial, todos os Professores colocados ao abrigo do artigo 121.º do 

ECD e ainda da Portaria n.º 296/99. 

 

1 - O Conselho de Docentes do EBM, constituído por todos os docentes, em 

exercício de funções nos Postos do EBM, do Agrupamento. 

  

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DOCENTES DO 1.º CICLO E 

DO ENSINO BÁSICO MEDIATIZADO 

 

 Ao Conselho de Docentes do 1.º Ciclo e do EBM são atribuídas as seguintes 

competências: 

1   - Planificar e adequar à realidade da escola ou do Agrupamento de escolas a 

aplicação dos planos de estudo estabelecidos ao nível nacional; 

 

2  - Elaborar e aplicar medidas de reforço no domínio das didácticas específicas 

das disciplinas; 
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3 - Assegurar de forma articulada com outras estruturas de orientação 

educativa do agrupamento, a adopção de medidas específicas destinadas ao 

desenvolvimento quer dos planos de estudo quer das componentes de âmbito 

local do currículo; 

 

4 - Analisar a oportunidade de adopção de medidas de gestão flexível dos 

currículos e de outras medidas destinadas a melhorar as aprendizagens e a 

prevenir a exclusão; 

 

5 - Elaborar propostas curriculares diversificadas, em função da especificidade 

de grupos de alunos; 

 

6 - Assegurar a coordenação de procedimentos e formas de actuação nos 

domínios da aplicação de estratégias de diferenciação pedagógica e da 

avaliação das aprendizagens; 

 

7 - Identificar necessidades de formação dos Docentes; 

 

8 - Analisar e reflectir sobre as práticas educativas e o seu contexto; 

 

9 - Colaborar com o Conselho Pedagógico em vista à apresentação de proposta 

para a elaboração do Projecto Educativo; 

 

10 - Colaborar com a inventariação das necessidades em equipamento e 

material didáctico, bem como promover a interdisciplinaridade; 

 

11  - Assegurar o desenvolvimento de componentes curriculares por iniciativa 

do Agrupamento. 

 

12  - Dar parecer vinculativo ao Conselho Pedagógico sobre a adopção de 

manuais escolares; 

 

13  - Colaborar com o Conselho Pedagógico na definição dos critérios de 

avaliação; 
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14  - Elaborar o Regimento Interno nos primeiros trinta dias do mandato; 

Eleger o Coordenador que orientará os trabalhos presidindo às reuniões e 

coordenando os projectos em desenvolvimento. (R.I., pp. 45-46).  

 

COMPETÊNCIAS DO CONSELHO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR 

 

 Ao Conselho de Docentes da Educação Pré-Escolar são-lhe atribuídas as 

seguintes competências: 

1- Cumprir os pontos 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, e 15 do disposto no artigo anterior. 

 

22--  Elaborar estudos e pareceres referentes às orientações curriculares. (R.I., p. 

46).  

  

FUNCIONAMENTO 

 

1- Esta estrutura reúne no início do ano lectivo para elaborar o seu Regimento 

Interno e planificar as Actividades de acordo com o Projecto Educativo. 

 

2- Reúne mensalmente ou sempre que o Coordenador entender ser necessário ou 

por ser solicitado por um terço dos seus membros em efectivo exercício de 

funções, a pedido do Conselho Pedagógico ou do Conselho Executivo. 

 

3- Todos Professores do 1.ºCiclo, Ensino Básico Mediatizado e Educadores de 

Infância, reunirão trimestralmente a fim de possibilitar uma melhor 

articulação e intervenção, reflectida posteriormente nos diferentes aspectos da 

vida escolar, reunindo-se conjuntamente antes da reunião de coordenação do 

1.Ciclo, do Ensino Básico Mediatizado ou do Pré-escolar. (R.I., p. 46). 

      

COORDENAÇÃO DO CONSELHO DE DOCENTES 

 

A coordenação do Conselho de Docentes é realizada por Docentes 

profissionalizados, eleitos de entre os docentes que os integram e que possuam, 
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preferencialmente, formação especializada em “organização e Desenvolvimento 

Curricular”, “ Supervisão Pedagógica”, “Organização e gestão Administrativa”, 

“Formação de Formadores” ou outras.  

                                                                                                                                             

COMPETÊNCIAS DO COORDENADOR DO CONSELHO DE 

DOCENTES 

 

Ao Coordenador, sem prejuízo de outras competências, cabe: 

 

1- Promover a troca de experiências e a cooperação entre todos os docentes que 

integram o Conselho de Docentes. 

 

2- Assegurar a coordenação das orientações curriculares e dos programas de 

estudo, promovendo a adequação dos seu objectivos e conteúdos à situação 

concreta do Agrupamento. 

 

3- Promover a articulação com outras estruturas ou serviços do Agrupamento com 

vista ao desenvolvimento de estratégias de diferenciação pedagógica. 

 

4- Propor ao Conselho Pedagógico o desenvolvimento de componentes curriculares 

locais e a adopção de medidas destinadas a melhorar as aprendizagens dos 

alunos. 

5- Cooperar na elaboração, desenvolvimento e avaliação dos instrumentos de 

autonomia do Agrupamento. 

 

6- Promover a realização de actividades de investigação, de reflexão e de estudo 

visando a melhoria da qualidade das práticas educativas. 

 

 

7- Convocar, presidir e orientar os trabalhos das reuniões. 

 

8- Fazer-se representar no Conselho Pedagógico, actuando como transmissor entre 

este órgão e a estrutura que representa. 
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9- Organizar o dossier do Conselho de Docentes e informar os docentes deste, bem 

como de qualquer legislação que a ele diga respeito. 

10- Apresentar à Comissão Executiva um relatório crítico anual do trabalho 

desenvolvido. (R.I., p. 47). 

 

COORDENAÇÃO DA TURMA 

 

 A organização, o acompanhamento e a avaliação das actividades a desenvolver 

na sala com as crianças, na educação pré-escolar, ou na turma, com os alunos do ensino 

básico, são da responsabilidade: 

 

a) Dos respectivos educadores de infância, na educação pré-escolar; 

 

b) Dos professores titulares de turma, no 1.º CEB; 

 

c) Dos professores titulares de turma, no EBM; 

 

COMPETÊNCIAS 

 

1- Compete aos educadores de infância planificar as actividades tendo em conta o 

nível de desenvolvimento das crianças e promover as melhores condições de 

aprendizagem em articulação com a família. 

 

2- Aos professores titulares de turma compete: 

a) Analisar a situação da turma e identificar características específicas dos 

alunos a ter em conta no processo de ensino e aprendizagem; 

b) Planificar o desenvolvimento das actividades a realizar com os alunos 

em contexto de sala de aula; 

c) Identificar diferentes ritmos de aprendizagem e necessidades educativas 

especiais dos alunos, promovendo a articulação com os respectivos 

serviços especializados de apoio educativo, em ordem à sua superação; 

d) Assegurar a adequação do currículo às características específicas dos 

alunos, estabelecendo prioridades, níveis de aprofundamento e 

sequências adequadas; 
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e) Adoptar estratégias de diferenciação pedagógica que favoreçam as 

aprendizagens dos alunos; 

f) Conceber e delinear actividades em complemento do currículo proposto; 

g) Preparar informação adequada, a disponibilizar aos pais e encarregados 

de educação, relativa ao processo de aprendizagem e avaliação dos 

alunos: 

 

3- O disposto nos números anteriores não prejudica o exercício de outras 

competências que lhes estejam atribuídas na lei. (R.I., pp. 48-49). 

  

COORDENAÇÃO DE CICLO 

  

A coordenação pedagógica destina-se a articular e harmonizar as actividades 

desenvolvidas pelas turmas de um mesmo ciclo de ensino. 

A coordenação referida no número anterior é realizada pelo conselho de 

docentes titulares de turma, no 1º ciclo do ensino básico e pelo conselho de docentes 

titulares de turma no 2º ciclo do Ensino Básico (EBMs). 

  

COMPETÊNCIAS 

  

Aos conselhos de docentes compete: 

 

a) Planificar as actividades e projectos a desenvolver, anualmente, de acordo 

com as orientações do conselho pedagógico; 

 

b) Articular com os diferentes departamentos curriculares o desenvolvimento 

de conteúdos programáticos e objectivos de aprendizagem; 

 

c) Cooperar com outras estruturas de orientação educativa e com os serviços 

especializados de apoio educativo na gestão adequada de recursos e na 

adopção de medidas pedagógicas destinadas a melhorar as aprendizagens; 
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d) Dinamizar e coordenar a realização de projectos interdisciplinares das 

turmas; 

e) Propor ao conselho pedagógico a realização de acções de formação no 

domínio da orientação educativa e da coordenação das actividades das 

turmas. (R.I., pp. 49-50). 

  

COORDENADOR PEDAGÓGICO DE CICLO 

  

O coordenador de ciclo é um docente eleito de entre os membros que integram, 

respectivamente, os conselhos de docentes do 1.CEB e do EBM, de preferência com 

formação especializada na área educativa ou de coordenação pedagógica. 

  

COMPETÊNCIAS 

 

1- Coordenar a acção do respectivo conselho, articulando estratégias e 

procedimentos; 

 

2- Submeter ao conselho pedagógico as propostas do conselho que coordena; 

 

3- Apresentar à direcção executiva um relatório crítico, anual, do trabalho 

desenvolvido. (R.I., pp. 50-51). 

 

 4.1.5 OS DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS: 

 

  O REGULAMENTO INTERNO 

 

 “O Regulamento Interno (R.I) constitui uma novidade, um desafio para as 

escolas do 1º ciclo” (Pires, 2003, p. 71). 

 “A regulamentação ou a imposição de regras ou normas está, desde sempre, 

ligada ao funcionamento das organizações”( Pires, 2003, p. 71). 

 Tal como afirma Teixeira (1998) que contextualiza os regulamentos no 

planeamento, concebendo-os como um tipo de plano (a par das politicas e 

procedimentos) definindo-os como “guias de acção específicos e detalhados que se 
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destinam a dirigir as actuações das pessoas duma forma mais apertada” (Teixeira, 1998, 

p. 38). 

 Há assim um controlo rigoroso das acções dos executantes através da definição 

e imposição de regras.  

 Há uma regulamentação burocrática em que estas imposições são previamente 

estabelecidas por escrito num documento que deve ser abrangente e em que todas as 

situações que possam ocorrer, estão definidas e que permita a interpretação inequívoca e 

sistemática. 

 Segundo o mesmo autor, a organização burocrática exige uma regulamentação 

exaustiva, que define antecipadamente como a organização deve funcionar, e que tem 

como objectivo determinar e padronizar os comportamentos dos intervenientes 

procurando maximizar a eficiência dos mesmos enquanto organização. 

 Assim, numa perspectiva burocrática, o Regulamento Interno (R.I.) da escola, 

procura regular o procedimento dos actores e antecipar todas as situações que possam 

ocorrer dentro da organização, uniformizando e sistematizando os processos. 

 “ O processo de elaboração do regulamento interno encontra-se previsto, de 

igual modo, no artigo 6º (Decreto-Lei nº 115A/98), nos seguintes termos: 

 

a) O projecto de regulamento interno é elaborado pelo órgão de gestão da 

escola ou do agrupamento de escolas, (…). 

b) O projecto de regulamento interno é submetido a parecer do órgão de 

coordenação pedagógica da escola ou do agrupamento de escolas. 

c) O projecto do regulamento interno, acompanhado do parecer emitido pelo 

órgão de coordenação pedagógica, é apreciado e aprovado por uma 

assembleia constituinte (…). 

d) Aprovado o projecto de primeiro regulamento interno, o mesmo é submetido 

de imediato para homologação do respectivo director regional de educação 

(…)” (J. Lemos, T. Silveira, 2003, p. 144). 

    

 

O Primeiro Regulamento Interno do Agrupamento Horizontal de Escolas de 

Carvalhais surge da aplicação do Decreto-Lei n.º 115-A/98 que define o novo regime de 

Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos de Educação Pré-escolar e 

dos Ensinos Básico e Secundário. 
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Para a criação deste regulamento houve a preocupação do envolvimento efectivo 

de toda a comunidade escolar, assim como da cooperação e co-responsabilização dos 

órgãos de poder local, regional e central. 

Tratando-se de um agrupamento que se encontra inserido num meio rural do 

interior transmontano, no concelho de Mirandela, onde problemas de desertificação e de 

envelhecimento da população assumem aspectos preocupantes, com o consequente 

acentuado deficit de número de alunos, que conduz a um conjunto de escolas de 

pequena dimensão, isoladas na sua maioria, necessitamos de criar condições que 

permitam atingir uma maior qualidade de aprendizagens, integrando os conhecimentos, 

as capacidades, as atitudes e os valores a desenvolver pelos seus alunos, na sua dupla 

dimensão individual e social. 

 

“Estamos pois perante um documento normativo que expressa as regras e os preceitos 

que regulam o funcionamento do Agrupamento de Escolas de Carvalhais. Pretendemos que seja 

um veículo unificador de vontades, desejos e saberes de todos os implicados neste amplo 

processo de gestão; que seja um instrumento fundamental para o bom funcionamento do 

agrupamento e, principalmente, que contribua para um melhor desenvolvimento do projecto 

educativo.” (R.I, pp. 6-7). 

  

 

 O PROJECTO EDUCATIVO 

 

 

 O Projecto Educativo é um documento fundamental na regulação da acção de 

um Agrupamento, uma vez que é este que define as linhas mestras de orientação para o 

futuro da escola. 

 Segundo as leis em vigor, cada escola deve elaborar o seu Projecto Educativo, 

que deve ser resultado de uma reflexão que envolve o maior número possível de 

professores, pais, encarregados de educação, funcionários da escola e alunos. 

 Assim, o Projecto Educativo do Agrupamento Horizontal de Escolas de 

Carvalhais tem como finalidade combater as dificuldades e problemas encontrados, que 

se considerou urgente tratar. 
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”Assim, temos uma dimensão Ecológica, incutida através de uma acção 

ambiental/cultural, uma dimensão Rural, introduzida pela influência do “Local” e do 

“comunitário,” resultante do isolamento e do contexto rural em que se dão as acções 

comunitárias e uma dimensão de Inovação, pela modernização e renovação de meios materiais, 

dispositivos pedagógicos e de coordenação e organização de toda acção educativa” (P.E, p. 52). 

 

 

 PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 

   

 O plano anual de actividades (PAA) é um documento que integra todas as 

actividades a realizar no Agrupamento.  

 “As  actividades a realizar no Agrupamento são organizadas num plano anual.” 

(R.I. p. 14). 

 

 4.1.6 OS RECURSOS 

 

 A gestão de recursos financeiros provocou na altura alguns atritos na relação 

entre os actores, e foi motivo de alguma recusa inicial por parte das Educadoras de 

Infância que até agora administravam as verbas atribuidas pelo Ministério da Educação. 

Deixaram de ser geridas directamente pelos Educadores de Infância de acordo com as 

suas necessidades e passando a ser da responsabilidade do Agrupamento.  

 

  “Havia uma verba estou a falar a nível económico era distribuída pelo ministério da 

Educação ainda continua haver que eu geria automaticamente eu na minha escola com as 

necessidades que eu achava pertinente que via depois e decidia na altura que se calhar ia perder 

essa autonomia não é… que iria partilhar com sem numero de pessoas algumas que eu não 

escolheria para trabalhar a partir daquela altura eu teria que trabalhar com elas financeiramente.” 

EI, p. 9). 

 

 “… 1º Ciclo nunca teve nada, havia a caixa escolar mas era relativo, uma 

autonomia financeira houve uma procura de distribuição de verbas, verbas que o 1º 

ciclo nunca teve. “ (EI, p. 8). 
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CAPÍTULO V 
 

 

DINÂMICAS E LÓGICAS DE 

ACÇÃO NO AGRUPAMENTO  

HORIZONTAL DE ESCOLAS DE 

CARVALHAIS 
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INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Sendo a constituição de um Agrupamento de escolas um processo onde 

predomina a acção do poder central, onde o papel regulador do estado exerce o seu 

poder, contribuem no entanto também para este processo, as acções dos actores e os 

condicionalismos de cada situação, nomeadamente área geográfica, o poder local etc. 

  Todos estes aspectos foram abordados no enquadramento teórico assim, neste 

ponto, vamos proceder a uma análise interpretativa da informação recolhida. 

O objecto deste capítulo será compreender a razão da adopção deste tipo de 

Agrupamento de escolas. Recorde-se que o estudo incide sobre um Agrupamento 

Horizontal de escolas e que o enquadramento teórico apontava para a razão da 

manutenção em funcionamento deste Agrupamento, sendo que a tipologia predominante 

de Agrupamento é a de Agrupamento Vertical. 

Importa assim salientar, a representação e orientação dos actores e do processo 

de criação e manutenção deste caso especifico de Agrupamento. 

  

  

1. PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO NA ÓPTICA 

DOS ACTORES 

 

A constituição de um Agrupamento de escolas resulta, como foi referido no 

enquadramento teórico do trabalho, da aplicação do Decreto-lei 115A/98 que define o 

actual regime de autonomia, administração e gestão das escolas, no contexto das 

políticas educativas de autonomia e territorialização. 

Este modelo de gestão, definido como um processo de autonomia das escolas, 

abrangia também os jardins-de-infância da rede pública. 

Assim, a abertura dos estabelecimentos de ensino a este novo modelo de 

autonomia, veio trazer novas formas de gestão e de regulação, como também novas 

relações e responsabilidades entre os actores e entre o próprio agrupamento que tem a 

responsabilidade de aproveitar esta autonomia, no sentido de um aperfeiçoamento do 

processo educativo e do estado, que será o responsável por criar um conjunto necessário 

de normas de funcionamento e também de criar as condições necessárias que lhe 
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permitam regular a aplicação das politicas educativas, para assim cumprir o seu papel de 

mediador. 

Isto mesmo é referido por João Barroso, num estudo encomendado pelo 

Ministério da Educação, em que evidencia sete princípios de “Autonomia construída” 

do qual destacamos o 3º:  

 

“ Uma politica destinada a “reforçar autonomia das escolas” não pode limitar-se à 

produção de um quadro legal que defina normas e regras formais para a partilha de poderes e a 

distribuição de competências entre os diferentes níveis de administração, incluindo o 

estabelecimento de ensino. Ela tem de assentar sobretudo na criação de condições e na 

montagem de dispositivos que permitam, simultaneamente, “libertar” as autonomias individuais 

e dar-lhes um sentido colectivo, na prossecução dos objectivos organizadores do serviço público 

de educação nacional, claramente consagrados na Lei Fundamental”. (João Barroso, 1996, p. 

IV). 

 

A criação dos agrupamentos de escolas surgia assim neste contexto de reforço de 

autonomia com que se pretendia criar condições para o aperfeiçoamento do processo 

educativo, através da participação de todos, desde logo do Estado, dos professores, dos 

pais / encarregados de educação e das autarquias. 

Um dos aspectos também fundamentais deste processo era a possibilidade da 

articulação entre vários níveis de ensino, que se conseguia através de projectos 

educativos comuns. 

Neste sentido, o problema deste estudo focalizou o agrupamento horizontal de 

escolas. Dinâmicas políticas e lógicas de acção que podem ser identificadas e 

caracterizadas para explicar a constituição, organização e manutenção em 

funcionamento. 

Como refere João Barroso (2005) o conceito de regulação é utilizado 

 

“… para descrever dois tipos de fenómenos diferenciados mas interdependentes: 

os modos como são produzidas e aplicadas as regras que orientam a acção dos actores; 

os modos como esses mesmos actores se apropriam delas e se transformam” (Barroso, 

2005, p. 12). 

Como pudemos constatar pelas entrevistas efectuadas aos membros do Conselho 

Executivo, nomeadamente à professora Laura e à educadora Isabel, esta situação é por 

demais evidente: 
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 “… ficámos com a sensação de que já estava tudo feito houve uma reunião com 

o senhor coordenador da área educativa de Bragança… essa reunião com a sensação que 

já vinha o concelho repartido.” (EL, p. 2). 

 

Desta forma, é evidente a presença de uma regulação institucional, normativa e 

de controlo que pode ser definida segundo João Barroso como 

 

” o conjunto de acções decididas e executadas por uma instância (governo, 

hierarquia de uma organização) para orientar as acções e as interacções dos actores 

sobre os quais detém uma certa autoridade” (Maroy e Dupriez, (2000), cit. por Barroso 

(2006, p. 13). 

 

As políticas educativas implementadas procuram alcançar um reforço da 

autonomia na gestão das escolas normalizadas pelo Decreto-Lei 115A/98. No entanto, 

esta autonomia é implementada como define este conceito de regulação, pela 

coordenação e controlo que é exercido pelo governo numa lógica impositiva e 

burocrática. 

Isto mesmo é referido na entrevista da educadora Isabel que refere que os 

professores não foram ouvidos no processo, nem foi por proposta destes que o 

Agrupamento foi criado, mas sim por imposição da coordenação, na altura. 

 

“… o coordenador e ele comunicou simplesmente meus senhores a partir do próximo 

ano lectivo situamo-nos em 2001, 2002 a partir do próximo ano lectivo são constituídos os 

Agrupamentos nas escolas geograficamente, foi fundamentalmente a… uma questão brincante 

territorial não é … Os Agrupamentos foram definidos a escola tal, tal, tal, para além do rio fazem 

parte do Agrupamento x e o pessoal da cidade mais estas, estas, estas aldeias fazem parte do 

Agrupamento y no caso foi Torre, Mirandela e Carvalhais só 1 vertical e 2 horizontais Mirandela 

e Carvalhais eram horizontais sendo que a Torre que já estava constituído vertical não é… já 

funcionava lá pronto surgiu por imposição da lei 115-A/98”. (EI, p. 1). 

 

Não houve, como em alguns casos, associações de professores, quer por 

interesses pedagógicos, quer por projectos de pais e autarquias que constituíram grupos 

e propuseram a criação dos Agrupamentos. 



 117 

Foi esta ideia que levou à implementação do Decreto-Lei 115A/98, que 

normaliza a constituição dos Agrupamentos escolares e a consequente territorialização 

das políticas da educação favorecendo sempre a sua adaptação às necessidades locais. 

João Barroso, num estudo realizado em 1997, (Barroso, 1997) a pedido do 

Ministério da Educação, salienta a necessidade de um processo de autonomia 

centralizada, em que as escolas, numa primeira fase, do 1º ciclo e do pré-escolar se 

deverão associar, e também as escolas de reduzida dimensão para, assim, partilharem os 

mesmos serviços administrativos e financeiros. 

 

“Opta-se, no estudo, por uma lógica de tipo associativa, seja de carácter vertical ou 

horizontal, nalguns casos para fazer face à “reduzida dimensão” de certas escolas, especialmente 

da educação pré-escolar e do 1º ciclo, a qual seria pouco compatível com as lógicas de reforço de 

autonomia e de desenvolvimento da capacidade de gestão das escolas “ (Licínio Lima, 2004, cit. 

in Barroso p. 16). 

 

Pretendia-se assim conseguir que as escolas de reduzida dimensão se 

associassem com outras para conseguir autonomia e gestão própria e da mesma forma 

evitar situações de isolamento e de distanciamento: 

 

“Estes territórios não devem ser determinados compulsivamente a partir de fronteiras 

traçadas previamente na carta escolar mas sim, através de um processo negocial, com base nas 

características das próprias escolas, induzido e estimulado quer pelos serviços desconcentrados 

do Ministério da Educação quer pela administração autárquica” (Licínio Lima, 2004, p. 16). 

 

No Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, nosso objecto de estudo, 

podemos constatar que o que se passou foi exactamente o contrário uma vez que, e 

como referem os entrevistados, por exemplo a professora Laura e a educadora Isabel, 

nem os professores nem os encarregados de educação foram ouvidos no processo de 

criação deste Agrupamento. 

 

“Por vontade apenas dos serviços da DREN, portanto não houve por parte dos 

professores essa iniciativa, houve a reunião com o Senhor Coordenador ele disse o que se 

pretendia fazer como se pretendia fazer, portanto os três Agrupamentos que falei, a partir daí deu 

indicações para arrancarmos com o processo eleitoral e a fazer a mesa de voto e fazer o 

regulamento do acto eleitoral e foi isso … toda a gente partiu sem saber para aquilo que ia” (EL, 

p. 2). 
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Da mesma forma, a autarquia também não foi ouvida, uma vez que nem sequer 

esteve presente durante este processo de criação do Agrupamento Horizontal de escolas 

de Carvalhais. 

 

“A autarquia naquele momento não estava presente, mas sei também, que 

aceitou passivamente a situação.” (EL, p. 2). 

 

Uma das razões que levou à criação do Agrupamento foi a situação de 

isolamento de muitas escolas, a falta de meios e condições de funcionamento, condições 

que não permitiam o desenvolvimento dos respectivos Projectos Educativos, tal como é 

referido na entrevista do professor Dulcínio:  

 

“Surgiu como disse, da necessidade de dar outra dinâmica às escolas, como as 

delegações escolares, as escolas estavam muito distantes, algumas assim em termos pedagógicos 

e administrativos, da delegação dependiam basicamente na totalidade da delegação escolar, e 

houve também a necessidade de aproximar as escolas quer a nível administrativo, quer a nível 

pedagógico.” (ED, p. 2). 

 

Está assim presente uma lógica racionalizadora e de reordenamento da rede 

escolar, que se manifestava através da imposição burocrática de soluções uniformes, 

contra uma lógica descentralizadora e autonómica, um claro exemplo de regulação 

nacional, uma vez que o Estado exerce a direcção e o controlo do sistema educativo, 

definindo as regras do “jogo”: 

 

“O conceito de “regulação nacional” aplica-se aqui com o sentido, anteriormente 

expresso, de “regulação institucional”, ou seja, o modo como as autoridades públicas (neste caso 

o estado e a sua administração) exercem a coordenação, o controlo e a influência sobre o sistema 

educativo, orientando através de normas, injunções e constrangimentos o contexto da acção dos 

diferentes actores sociais e seus resultados” (João Barroso, 2006, p. 50).  

 

…” (até ao final do ano lectivo 1999-2000), o Decreto-lei nº 115A/98 encerra certas 

contradições. Por um lado, apela a uma orientação de tipo associativo e autonómico, conferindo 

iniciativa às periferias, embora, por outro lado, concede grande protagonismo à administração 

regional desconcentrada, a calendários impostos e a lógica dominante de reordenamento da rede 

escolar” (Licínio Lima, 2004, p. 19).    
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2. OPINIÃO DOS PROFESSORES SOBRE A CRIAÇÃO DE UM 

AGRUPAMENTO HORIZONTAL OU VERTICAL 

 

 

Como já foi referido, a criação dos Agrupamentos está associada à ideia de 

reforço da autonomia das escolas, com o objectivo da melhoria do processo educativo, 

uma politica nacional que visava quebrar o isolamento. 

Como é referido na entrevista da professora Laura, a procura de autonomia que 

levava à quebra do isolamento, foi a razão da constituição do Agrupamento Horizontal 

de Escolas de Carvalhais. Tal como nos diz na entrevista, o professor do 1º ciclo 

trabalhava isolado, com reduzido número de alunos e pensava-se que esse isolamento 

seria quebrado com os Agrupamentos. 

 

“… o professor estava isolado, o professor do 1º ciclo trabalha isolado com reduzido 

número de alunos e esse isolamento pensava-se que seria quebrado com a constituição dos 

Agrupamentos, consequentemente a melhoria da qualidade de ensino foi realmente nossa 

aspiração é aumentar a qualidade de ensino acabando com o isolamento que é um grande 

obstáculo.” (EL, p. 5). 

 

Segundo a Professora Laura, os Agrupamentos Verticais têm mais vantagens 

uma vez que há uma maior articulação entre ciclos, pelo que seria preferível esta forma 

de organização. Já o professor Dulcínio, contrapondo, refere que os agrupamentos 

horizontais têm outras virtudes uma vez que são mais pequenos e é possível 

funcionarem melhor, há uma maior colaboração entre os professores. 

Ora, esta é a ideia defendida por João Formosinho, quando diz: 

 

“A solução organizacional dos Agrupamentos Verticais subvaloriza a diversidade de 

culturas organizacionais e profissionais e justapõe na mesma unidade organizacional, 

subconjuntos profissionais diferentes com interacções escassas” (Formosinho, (1998) cit. por 

Formosinho e Machado, (2005), p. 149). 

 

“Neste aspecto, porém, os Agrupamentos horizontais têm mais condições para envolver 

mais activamente os professores do 1º ciclo na transformação positiva das práticas pedagógicas 

e, por isso, deveria ser apoiada a sua constituição” (Formosinho e Machado, (2005), p. 149-150).  
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 3. ATITUDES E REPRESENTAÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A      

MUDANÇA 

 

  3.1 MUDANÇAS IMPLEMENTADAS 

 

  3.1.1 A NIVEL ADMINISTRATIVO 

 

 A nível administrativo verificaram-se varias mudanças, todos os processos que 

até agora eram da responsabilidade da Delegação Escolar passaram a ser da 

respnsabilidade do agrupamento. 

 

 “A nível administrativo comecei a ter problemas porque todo o processo que 

até então era da responsabilidade da Delegação Escolar passou para nós, …” (EL, p. 3). 

 

“… desde logo, a gestão passou a ser feita por um conselho executivo de 3 elementos e 

estava-se habituado à delegação escolar e mais 3 a 4 colegas meramente em funções 

administrativas” (EI, p. 8). 

 

“…passou a ter uma parte administrativa que não estavam habituados a ver a secretaria 

e o conselho executivo não havia passou a haver, fundamentalmente é a maior mudança 

do Agrupamento para o não Agrupamento se quisermos falar assim. “ (EI, p. 8). 

 

  3.1.2 A NIVEL PEDAGÓGICO 

 

 “ … Agora principalmente a nível pedagógico, que passou haver toda uma 

organização pedagógica que até ali não havia…” (EI, p. 8). 

 

“As mudanças foram todas a nível pedagógico a partir do projecto educativo que havia 

um envolvimento de todos, havia uma caracterização do Agrupamento, íamos directamente 

trabalhar os nossos problemas que eram bem característico e portanto depois conseguimos 

elaborar um projecto educativo, um plano anual de actividades que viesse ajudar de qualquer 

maneira a resolver o problema para que o projecto que foi elaborado não é …” (EL, p. 18). 

 

 “…a nível pedagógico melhorou-se até porque o professor que trabalha só para si, ás 

vezes não digo que se “desleixa “o professor não se desleixa não brilha tanto como se estiver ao 
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pé de outras colegas ou de outra comunidade educativa portanto o professor aí dá mais brio dá 

mais um bocadinho para que as coisas ainda saiam melhor do que o costume e aí ele fez bem e 

eu também vou fazer melhor e então essa competição, essa competitividade saudável ajuda a 

melhorar o processo de ensino/ aprendizagem aquelas actividades do projecto área / escola e aí 

saem coisas muito engraçadas porque depois há um empenhamento e sabemos que é bom 

trabalharmos uns com os outros porque aprendemos com os outros…” (EL, p. 19). 

 

   3.1.3 NA RELAÇAO ENTRE CICLOS 

  

  “… o Agrupamento iria passar a vertical aí sim eu achava que havia mais vantagens em 

Agrupamento vertical tem mais vantagens na articulação entre os diversos ciclos  porque um 

Agrupamento horizontal o aluno conforme nós estamos a trabalhar o aluno concluía o 1º ciclo e 

ia para o 5º ano mudava de Agrupamento portanto a tal continuidade e articulação entre ciclos 

não se verificava …” (EL, p. 20). 

 

  “A articulação … a articulação eu acho que era um ponto fundamental que estava por 

detrás da filosofia dos Agrupamentos é certo que antes da constituição dos Agrupamentos a 

articulação entre os vários níveis de ensino não existia com o aparecimento dos a Agrupamentos 

é mais fácil desde logo funcionar a articulação a elaborarem – se os concelhos escolares de 

pequenos grupos e passarem a integrar conselho de docentes com grandes núcleos e vários níveis 

de ensino …” (ED. p. 5). 

 

 “Depois, a nível de articulação entre os vários níveis de ensino, portanto, havia 

conselho pedagógico havia o grupo de coordenação de docentes mas penso que essa 

articulação entre os diversos níveis não se fez…“ (EC, p. 3). 

 

 3.2.AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE O AGRUPAMENTO 

 

  3.2.1 A AUTONOMIA 

 

  “…o funcionamento do Agrupamento, a ter outras condições e principalmente o 

Agrupamento depois teve portanto autonomia não só pedagógica mas também financeira e como 

administrativa e aí já realmente tinha muitas vantagens, quer dizer teve um orçamento próprio 

que era dado ao Agrupamento e que era mediante as escolas e os jardins que tinham era dado 

uma verba ao Agrupamento que administrava conforme a necessidade das escolas e toda essa 

autonomia toda essa atitude já era feita pelo próprio Agrupamento quer dizer se era preciso 

contratar um funcionário administrativo pois o Agrupamento tinha toda a autonomia para o fazer 
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a partir do momento que teve autonomia financeira e administrativa para o fazer deste aspecto só 

foram vantagens…” (EC, p. 4). 

 

  “… em termos de orçamento o Agrupamento Horizontal recebe por duodécimos 

mensais nós tínhamos uma ninharia praticamente para gerirmos o Agrupamento, tínhamos cerca 

de 579 euros mensais que tínhamos que suportar com ele as despesas de telefone, correio, 

Internet, material de desgaste etc.” (ED, p. 11). 

  

  3.2.2. A RELAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO  

 

 “… tivemos sempre muito, muito pouco apoio a nível dos órgãos competentes 

como a DREN e o CAE, fomos sempre considerados como um Agrupamento 

pequenino” (EA, p, 8). 

 

“… é em relação ao poder central o esquecimento, o esquecimento a falta de 

contextualização das leis que são feitas no geral e que depois na particularização delas o 

emperramento que há, na parte legislativa é essa a parte menos positiva que eu considero no 

Agrupamento horizontal.” (EI, p. 10). 

 

 

“Transpôs para a câmara para evitar o Ministério da Educação ter responsabilidade 

sobre os professores e os professores por sua vez não iam buscar tempo de serviço nem qualquer 

tipo de vínculo ao Ministério da Educação, portanto ao reportar para a autarquia a 

responsabilidade de contratar professores para o inglês para a educação física etc. penso que é 

uma maneira do Ministério da Educação não querer criar vínculos com professores porque não é 

o concentrar alunos geograficamente que diminuía o número de postos de trabalho dos 

professores.” (EL, pp. 5-6). 

 

 

  3.2.3 A NÍVEL PEDAGÓGICO 

 

  “…no modelo anterior as delegações escolares estavam localizadas nas sede de 

concelho e havia muitos professores que passavam meses sem ir à sede de concelho só se fossem 

convocados para uma reunião e até porque os próprios conselhos escolares na altura eram 



 123 

realizadas no mínimo de 3 professores então os conselhos escolares funcionavam espalhados 

pelos concelhos com este modelo de gestão melhorou substancialmente os professores sentem-se 

mais apoiados há pelo menos uma reunião de conselho de docentes sempre na sede do 

Agrupamento e é inevitável que os professores obrigatoriamente vão 1 vez pelo menos a sede do 

Agrupamento para além de haver uma maior proximidade a nível de escolas e jardins-de-

infância relativamente à sede do Agrupamento.” (ED, p. 8). 

 

 “…houve melhorias desde o processo educativo desde logo as escolas com poucos alunos 

e a partilha de actividades com várias, entre várias escolas traz sucesso educativo melhor 

socialização por exemplo porque uma escola só com 2, ou 3 alunos não é uma escola de sucesso 

e se houver actividades partilhadas com escolas vizinhas o sucesso melhora substancialmente.” 

(ED, p. 9). 

 

 “… Há algumas diferenças, agora o Agrupamento Horizontal tem outras 

virtudes sendo mais pequeno é possível funcionar melhor, havia outro tipo de 

colaboração entre docentes” (ED, p. 11). 

 

 4. INTERPRETAÇÃO DO PROCESSO  

 

 Como se explica a sobrevivência do agrupamento e como se interpretam as 

atitudes e representações dos professores sobre o processo e situação actual. 

 

  4.1 AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO AO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO. 

 

4.1.1 DISTRIBUIÇAO DAS ESCOLAS 

 

O Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais, encontra-se distribuído, na 

maioria das escolas, ao longo da IP4, sendo constituído por 9 Jardins de Infância, 29 

escolas EB1 e 3 Escolas do EBM. 
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NÚMERO DE ALUNOS E TURMAS  ANO LECTIVO DE 2002/2003 

 

 

 

EB1 

 

 

EBMs 

  

 

JARDINS DE INFÂNCIA 

N.º de alunos N.º de alunos 

 

N.º de alunos 

IDADE 

 
 

 

 
LOCALIDADES 

 
N
.º
 d
e
 

T
U
R
M
A
S
 

 

1.ºA 

 

2.ºA 

 

3.ºA 

 

4.ºA 

 

Total 

N
.º
 d
e
  

5.º A 

 

6.ºA 

 T
O
T
A
L
 

N
.º
 d
e
 

T
U
R
M
A
S
 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 T
O
T
A
L
 

ALVITES 1 1  1 3 5           

CABANELAS 1 1 4 4 3 12     1 2 3 6  11 

CARVALHAIS 1 1 2 4 1 8     1 6 7 12  25 

CEDÃES 1  3 2 1 6           

CEDAÍNHOS 1 1 2  1 4           

CONTINS 2 2 7 5 5 19           

EIVADOS 1  1 1 2 4           

EIXES 1 2 4 2 3 11           

FONTE DA URZE 1  5 1 2 8           

FRANCO 1 0 4 4 4 12 2 0 6 6 1 7 2 3  12 

LAMASDE ORELHÃO 2 7 4 6 3 20     1 3 5 0 1 9 

MASCARENHAS 1 4 3  3 10     1 4 6 5  15 

PAI – TORTO 1 1 2  2 5           

PARADELA 1   2 1 3           

PASSOS  2 9 5 5 8 27     1 1 8 3  12 

PEREIRA 2 5 11 6 9 31 2 12 24 36       

QUINTAS 1  1 3  4           

ROMEU 1 2 4 7 2 15     1 2 7 3  12 

SUÇÃES 1 3 2 1 2 8 2 1 5 6       

VALBOM DOS FIGOS 1 2 1  2 5           

VALE DE ASNES 1 2 1 2  5 2 5 2 7 1 4 3 3  10 

VALE DE JUNCAL 1 2 3 2  7           

VALE DE LAGOA 1 3 1   4           

VALEDE MARTINHO 1 1  2 1 4           

VALONGO das MEADAS 1 1 3 1 2 7           

VILA BOA 1  1  3 4           

VILA NOVA DAS PATAS 1 4 2 4  10           

VILA VERDINHO 1 2   2 4           

VILAR DE LEDRA 1 1   3 4           

TOTAL 33 57 75 62 68 262 8 18 37 55 8 29 41 35 1 106 

 

Quadro 7. Distribuição de alunos por escolas e jardins de infância. 

 

 

 



 125 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Estabelecimentos de ensino. 

 

 

POPULAÇÃO ESCOLAR / ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

 

  

Quadro 8. População escolar por estabelecimentos de ensino. 

 

 

 “Se houve razões geográficas, eu acredito que sim, se as houve é assim, as 

razões geográficas se as houve, não foram bem entendidas pelos professores, porque os 

professores ficaram descontentes com esta divisão…” (ED, p. 3). 

 

 

N.º DE ALUNOS 

 

JI 

 

1.ºCEB 

 

EBMs 

Menos de 5 1 7 - 

Entre 5 e 9 2 8 2 

Entre 10 e 19 5 10 1 

Entre 20 e 30 - 4 - 

Entre 30 e 40 - 1 1 

    

3300  

  88  

    44                   

1º CEB 

JI 

E

B

M 
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 “Esse é outro problema muito grave porque o que existia e o que existe é: isolamento, 

são escolas isoladas o Agrupamento começou a funcionar com as escolas como estavam, 

formou-se o Agrupamento mas a nível de agrupar alunos de concentrar alunos e isso não se 

verificou cada escolinha continuou a trabalhar como até então e nós tivemos muitas dificuldades 

porque nós só podíamos quebrar esse isolamento com meios de transportes” (EL, p. 10). 

 

“… é que um Agrupamento quase exclusivamente urbano com umas franjas rurais e 

outro completamente rural, portanto não se entendeu muito bem, para além disso 

também não se entende o que está ligado à divisão dos Agrupamentos…” (ED, p. 3). 

 

 4.1.2. A SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 “hoje no Agrupamento horizontal lá está há limitações não é… de ordem 

geográfica do distanciamento, é difícil responder a isto.” (EI, p. 8). 

 

“… as áreas geográficas em termos de freguesias, porque é que tem de ser a separação a 

nível das freguesias e há aldeias anexas. 

 Se houve razões geográficas eu acredito, porque agora, não foram muito bem 

explicadas, …” (ED, p. 3). 

 

  “houve alguns professores na altura que não ficaram contentes porque foi tão geográfico 

a divisão dos Agrupamentos que há  situações em que meninos que fazem parte da área 

geográfica de um Agrupamento a frequentar outro percebes… que é o exemplo do jardim de 

infância do Rego de Vide faz parte do Agrupamento de Mirandela e fazia na altura e faz, os 

meninos do Rego de Vide são provenientes da Fonte da Urze que fazem parte do nosso 

Agrupamento, de Carvalhais ou Carvalhais e a Torre, Quintas pertence á Torre é… freguesia é 

Vale de Gouvinhas, Vale de Gouvinhas pertence á Torre Quintas pertence a nós Agrupamento de 

Carvalhais meninos da mesma freguesia estão divididos entre 2 Agrupamentos…” (EI, p. 2). 

  

 4.1.3. O MEIO SOCIAL E A COMUNIDADE 

 

  “os encarregados de educação também estão demasiado limitados primeiro por uma 

questão de cultura por respeito pela professora não quer que o aluno seja prejudicado por falar e 

depois porque ainda não criaram aquela cultura reivindicativa porque não têm possibilidades 
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disso se estão isolados na aldeia os representantes são de outra localidade não têm oportunidade 

de discutir os assuntos juntos a esse isolamento leva a que realmente, infelizmente, os pais 

tenham pouco ou nenhum poder na assembleia de escola.” (EL, p. 17). 

 

  “é que na altura o CAE, a divisão geográfica foi em termos de proximidade de escolas, 

nunca ninguém entendeu muito bem as razões pelo facto de deixarem um Agrupamento quase 

exclusivamente urbano, o Agrupamento de Mirandela tinha na altura a totalidade das escolas da 

cidade e o Agrupamento de Carvalhais só escolas rurais,…” (ED, p. 3). 

 

 “é difícil juntar os pais todos fazê-los vir à cidade o ponto de encontro é a sede do 

conselho em Mirandela agora alguns vieram, isso  nunca tinha acontecido antes os pais terem 

consciência que activamente até se integram nos órgãos de gestão, pedagógico, assembleia isto 

era impensável dantes eles queriam alguma coisa da delegação e nem sabiam bem onde era…” 

(EI, p.7). 

 

5. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO AGRUPAMENTO 

ARTICULAÇÃO ENTRE ESCOLAS CICLOS E PROFESSORES 

 

Num agrupamento horizontal de escolas a relação que existe entre os actores é 

de uma maior proximidade, é mais fácil estabelecer contactos, é um agrupamento mais 

próximo. Esta é a opinião do professor Dulcínio que considera que neste tipo de 

Agrupamento, como é mais pequeno, há uma relação de amizade entre todos os colegas, 

até entre o Conselho Executivo e o pessoal administrativo, é mais aconchegado. 

 

“A articulação… a articulação, eu acho que era um ponto fundamental que estava por 

detrás da filosofia dos Agrupamentos é certo que antes da constituição dos Agrupamentos a 

articulação entre os vários níveis de ensino não existia com o aparecimento dos a Agrupamentos 

é mais fácil desde logo funcionar a articulação a elaborarem-se os concelhos escolares de 

pequenos grupos e passarem a integrar conselho de docentes com grandes núcleos e vários níveis 

de ensino ah… ah… as reuniões entre docentes também aumentaram a participação entre 

docentes, também melhorou e toda esta envolvência contribui para uma articulação a vários 

níveis.” (ED, p. 4-5). 
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A professora Cristina, por seu lado, salienta na sua entrevista, que a relação entre 

os níveis de ensino nunca existiu, o que na sua opinião é muito mau, pois é essa 

articulação que traz benefícios no ensino. 

 

“Depois a nível de articulação entre os vários níveis de ensino portanto havia conselho 

pedagógico havia o grupo de coordenação de docentes mas penso que essa articulação entre os 

diversos níveis não se fez… porque logo no inicio e as pessoas não se sentiam bem como lidar 

com essa articulação que esta previsto na lei mas essa articulação nunca se fez, mas não se fez na 

altura e pela minha experiência também não se fez nem nos Agrupamentos horizontais nem nos 

verticais pelo que é muito mau no meu ver e essa articulação é que trás benefícios realmente para 

o ensino, quanto a mim.” (EC, p. 3). 

 

A razão de nunca existir essa articulação deve-se ao facto de as pessoas não 

saberem lidar com esta nova situação, havia o conselho pedagógico, havia o grupo de 

coordenação de docentes mas não havia interligação. 

Quanto à questão da articulação entre escolas, a professora Cristina, nas suas 

respostas, indica-nos que esta era feita através das reuniões do conselho de docentes 

onde eram debatidos todos os problemas da escola. 

O professor Aníbal refere, que a articulação é saudável entre o 1º ciclo e o pré-

escolar, sendo que, nos Agrupamentos verticais, para haver esta articulação é 

fundamental que haja bons órgãos de gestão, para colmatar a separação que há entre os 

vários níveis de ensino, onde não há uma partilha de trabalho e de actividades, tal como 

refere João Formosinho  

 

“… a solução organizacional dos Agrupamentos verticais subvaloriza, 

pois, a diversidade de culturas organizacionais e profissionais entre os 

tradicionais ensino primário e ensino secundário” (Formosinho, 2005, p. 149).   

 

O professor Aníbal, considera que com o Agrupamento, há uma maior 

articulação entre as escolas, uma vez que há o próprio projecto curricular do 

agrupamento, que as relações que se desenvolvem entre as escolas levam portanto a 

uma maior aproximação entre elas. 

 

“… agora, já há mais articulação entre as escolas, porque há o próprio projecto 

curricular de Agrupamento, com os temas que se vão desenvolvendo entre as várias escolas, já 
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contribui para haver mais aproximação entre as escolas, e à uma melhor articulação entre as 

escolas.” (EA, p. 3). 

 

A educadora Isabel pensa que é muito difícil haver alguma articulação entre os 

vários níveis de ensino, uma vez que se trata de um agrupamento com 28 escolas e 8 

jardins de infância, distribuídas por 28 aldeias, de Norte a Sul do Concelho, sendo que 

apenas uma aldeia, que é Mascarenhas é que funciona no mesmo edifício o 1º ciclo e 

jardim de infância. 

   No entanto, salienta que é benéfico que exista uma articulação pedagógica entre 

os jardins de infância e o 1º ciclo, desde logo através da realização de actividades 

pedagógicas em conjunto. 

 

“ É o dia do pai, o magusto, mas será que há verdadeiramente articulação pedagógica; 

será como por exemplo, que o docente que se senta numa mesa e que planeia pedagogicamente 

essas actividades, ou elas existem mais como momentos de lazer não é … será que são 

trabalhadas antes e depois, estamos a caminhar para lá acho que sim e pronto e quando falamos 

de um agrupamento horizontal, acho que deram uns passos ao longo destes anos, grandes eu diria 

que sim.” (EI, p. 4). 

 

A relação entre as escolas é também importante na opinião desta educadora e 

começou a existir através da elaboração de projectos educativos comuns. 

 

 

6. ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO FACE À ANTERIOR 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

A entrevista da professora Laura, a antiga presidente da Comissão Executiva 

Instaladora e do Conselho Executivo revela-nos que foi muito difícil para ela não ver 

qualquer aluno enquanto exercia estas funções uma vez que o Conselho Executivo foi 

colocado nas instalações da Escola Secundária de Carvalhais e que portanto era um 

órgão de gestão à distância, completamente isolado das escolas. 

 

“Acerca da forma de gestão era uma coisa que a mim me incomodava muito, é que eu 

estava de presidente do Conselho Executivo, tínhamos os serviços administrativos e no entanto à 

minha volta não havia crianças repare, aquilo era no monte porque entretanto a escola secundária 
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de Carvalhais foi extinta, ainda se vi-a por lá uns miúdos de outra escola outro grau de ensino 

que era secundária, metia-me imensa confusão, nós sermos um Conselho Executivo e termos 

serviços administrativos e no entanto não vermos um único aluno…” (EL, p. 11). 

 

A nível pedagógico, considera ter havido bastantes melhorias uma vez que se 

começou a trabalhar com base no mesmo projecto educativo, havia boa colaboração dos 

colegas e havia também um envolvimento dos encarregados de educação e até dos 

alunos. 

O professor Dulcínio, na sua entrevista, refere que os professores deveriam ter 

formação ao nível da gestão e administração para assim poderem dar um melhor 

contributo, para a consequente melhoria do processo educativo. É assim aqui levantada 

uma questão pertinente, uma vez que os professores, por vezes, são colocados em 

funções administrativas e de gestão, quando a sua formação é essencialmente lectiva. 

 

“… há vantagens em que na gestão estejam todos os docentes, tendo formação em 

gestão tanto melhor não tendo a experiência também é um dado importante e eu reconheço quem 

está na gestão está mais habilitado no 2º e no 3º ano do que propriamente no 1º ano é verdade 

que é um tipo de trabalho diferente da prática pedagógica, é um trabalho que se desenvolve na 

sala de aula mas sendo um trabalho diferente é um trabalho também dignificante …” (ED, p. 6). 

 

No entanto, este professor é de opinião que os professores se sentem mais 

apoiados com este modelo de gestão, uma vez que, no modelo anterior as delegações 

escolares estavam situadas na sede do concelho e havia situações de professores que 

passavam meses sem se deslocarem a esta mesma sede. 

Neste novo modelo de gestão, nas reuniões de conselho de docentes os 

professores têm obrigatoriamente que estar presentes. 

Estamos assim perante um modo de regulação interna que João Barroso define 

como  

 

“Os processos formais e informais que garantem a coordenação da acção 

colectiva na escola, através da produção e manutenção de regras que asseguram o seu 

funcionamento (João Barroso, 2006, p. 171); 

 e 

“estes processos incluem: a” regulação de controlo”, que é feita pelos órgãos de gestão 

formalmente responsáveis pela organização e funcionamento da escola (através da tradução e 
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aplicação de regras exteriores definidas pelas autoridades que tutelam a escola, ou através da 

produção de regras próprias no âmbito das suas competências) (Reynaud, (1997), cit. por 

Barroso, (2006, pp. 171-172). 

 

Há também uma maior proximidade entre as escolas e jardins-de-infância 

relativamente à sede de Agrupamento.  

Em relação a este ponto, e para tentarmos interpretar o modo como se organiza e 

coordena a acção colectiva, podemos referir um conceito de Habermas sobre a “teoria 

da acção comunicativa”: 

 

…”Os actores sociais procuram entender-se sobre situações concretas em que 

decorre a acção, através de “processos cooperativos de interpretação” que possibilitam a 

coordenação da acção e a conexão regular das interacções” (Habermas, (1987), cit. por 

Barroso, (2006, p. 177-178).   

 

A professora Cristina considera na sua entrevista que a gestão do agrupamento 

foi o principal problema, quando no inicio da sua formação, no exemplo concreto do 

nosso objecto de estudo, este novo modelo arrancou sem o mínimo de estruturas físicas 

e de recursos humanos. 

 

“… portanto o projecto foi para avante mas sem o mínimo de estruturas principalmente 

físicas e de recursos humanos e portanto eram os próprios elementos do conselho executivo que 

tinham que desempenhar funções administrativas digamos tinham a parte pedagógica mas 

também a parte administrativa e quer dizer não sabiam nada disso e portanto realmente foi um 

dos grandes problemas dos Agrupamentos.” (EC, p. 4) 

 

Assim, os elementos do Conselho Executivo acumulavam e desempenhavam 

funções pedagógicas e também administrativas sem estarem minimamente preparados 

para isso. 

Neste ponto, refere o exemplo concreto dos vencimentos que, em virtude de não 

haver funcionários administrativos para tratar da parte financeira, os vencimentos eram 

processados no CAE. 

 

 

 



 132 

7. COORDENAÇÃO E INTERACÇÃO DE PROFESSORES E 

ARTICULAÇÃO ENTRE PROJECTOS CURRICULARES 

 

 

Com esta nova forma de organização escolar, os Agrupamentos de Escolas, 

procura-se também uma maior interacção entre professores através da partilha de 

actividades de projectos comuns e de uma maior coordenação com vista a uma melhoria 

do processo educativo, ao nível das estratégias de aprendizagem e aos modos de 

organização pedagógica. 

Tal como evidenciava João Barroso (2004) um dos princípios para o reforço de 

autonomia da escola… 

 

”reforço do sentido de gestão no governo da escola, o que passa pela utilização 

de técnicas adequadas de planeamento, organização, coordenação, afectação de recursos 

e controlo de resultados” (João Barroso, 2004, p. 72).    

 

Como refere a professora Laura, na sua entrevista, “no agrupamento há um 

objectivo comum a nível pedagógico, a projectos colectivos, em que todos se interessem 

e isso é óptimo”. 

O que coloca em evidência o ideal de uma adequação tal como refere Barroso, 

(2004). 

 

“adequada participação dos professores e outros funcionários, dos pais e dos 

alunos e de outros elementos da comunidade educativa no exercício das competências 

previstas no exercício da autonomia”(João Barroso, 2004, p. 72).   

 

A professora Cristina considera que a coordenação é feita através do conselho de 

docentes em que há uma troca de saberes de experiência e atitudes o que leva a um 

envolvimento diferente do professor. 

No agrupamento horizontal, os professores estão sempre presentes, activos, há 

uma relação de proximidade pedagógica e humana enorme, enquanto que, as delegações 

escolares eram um simples serviço administrativo, que só servia para entregar um ofício 

e uma falta, etc. 
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“Eu penso que á mais envolvimento porque os professores integram-se muito bem, até 

porque havia o projecto educativo comum não é, … comum ao Agrupamento e automaticamente 

esse envolvimento tem de ser maior, na forma das estruturas do actual do Agrupamento, mas 

depois toda a actividade curricular da escola.” (EC, p. 5). 

 

O professor Dulcínio considera que, ao nível da coordenação, o conselho de 

docentes permite juntar todos os docentes incluindo o pré-escolar, o que leva a uma 

articulação entre os vários níveis de ensino, e essa articulação manifesta-se mesmo ao 

nível do projecto educativo e o próprio plano, a nível de actividades, era elaborado de 

maneira que englobasse os dois ciclos de ensino. 

É, assim, fundamental a existência de um projecto educativo comum ao 

agrupamento uma vez que tal projecto se traduz na formulação de prioridades de 

desenvolvimento pedagógico, num plano de actividades e na elaboração de 

regulamentos internos para os principais sectores e serviços escolares. 

  

O preambulo do Decreto-Lei 43/89 diz, 

 

“A autonomia da escola concretiza-se na elaboração de um projecto educativo próprio, 

constituído e executado de forma participada, dentro de princípios de responsabilização dos 

vários intervenientes na vida escolar e de adequação a características e recursos da escola e ás 

solicitações e apoios da comunidade em que se insere” (Jorge Costa, 2004, p. 88). 

 

Assim, o Projecto Educativo, o Regulamento Interno e o Plano Anual de 

Actividades, constituíram-se instrumentos estratégicos do processo de autonomia da 

escola. 

 

 

8. DINÂMICAS POLÍTICAS E ORGANIZACIONAIS DO 

AGRUPAMENTO 

 

 

  “ A regulação do sistema educativo não é um processo único, automático e previsível, 

mas sim um processo compósito que resulta mais da regulação das regulações, do que do 

controlo directo da aplicação de uma regra sobre acção dos “regulados” (João Barroso, 2006, p. 

64). 
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 Tal como refere João Barroso, as acções que garantem o funcionamento do 

sistema educativo são determinadas por um feixe de dispositivos reguladores o que 

relativiza a relação causal entre princípios, objectivos, processos e resultados. 

 Estes processos de regulação dão lugar a reajustamentos que resultam dos 

interesses, estratégias e lógicas de acção de diferentes grupos de actores, através de 

processos de confrontação e negociação de objectivos e poderes. 

 Assim, é fundamental valorizar dentro do sistema educativo, o papel das 

instâncias de mediação e passagem dos fluxos reguladores onde se superam os conflitos 

das varias regulações existentes, o que permite definir e configurar a estrutura e a 

dinâmica do sistema de regulação, ou seja, o Estado assume um papel de regulador, de 

“metarregulação” que permite como refere João Barroso, 

 

  “… equilibrar a acção das diversas forças em presença, mas também continuar a 

garantir a orientação global e a transformação do próprio sistema” ( João Barroso, 2006, 

p. 65). 

 

 O Estado assume um papel regulador e de orientação e as varias instâncias e 

grupos de actores num processo de interacção vão adaptando as orientações à sua 

realidade local, à sua forma de orientação e regulação local, criando formas e regras que 

servem os interesses e objectivos deste espaço e intermédio de interacção que é o 

agrupamento. 

 Interessa, portanto, reflectir sobre as dinâmicas políticas e organizacionais 

presentes no Agrupamento, que resultam da acção do papel regulador do Estado e da 

adaptação pelos actores destas normas à realidade local do Agrupamento. 

 Podemos referir, tal como salienta a professora Laura, o Agrupamento foi criado 

e ficou a funcionar nas instalações da Escola Secundária de Carvalhais, ela era a 

presidente do Conselho Executivo, tinham os serviços administrativos, foram ali 

instalados como podiam ter sido noutro sítio, era uma gestão à distância, não tinham 

crianças à sua volta. 

 As escolas mantiveram-se no mesmo sítio, os professores iam ao Agrupamento 

ou os membros do Conselho Executivo tinham que se deslocar às escolas, ou com a 

realização de actividades em grupo é que havia a interacção de todos os actores. 
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 Ao trabalhar com base no mesmo projecto educativo, como salienta esta 

professora, faziam-se coisas muito interessantes envolvendo todo o agrupamento, havia 

boas colaborações e iniciativas dos colegas, envolviam-se alunos e encarregados de 

educação, pelo que houve um melhoramento da parte pedagógica. 

 Esta professora e presidente do Conselho Executivo salienta na sua entrevista 

não compreender estar a gerir uma escola que está a dezenas de quilómetros do 

executivo. 

 É mais um exemplo do confronto entre a imposição do papel regulador do 

Estado e a realidade local vista pelos actores. Podemos referir a este exemplo o que 

refere Licínio Lima. 

 

  “… A imposição normativa-burocrática e a lógica racionalizadora, singularmente 

expressas no plano das orientações para a acção, são empiricamente confrontadas, no plano da 

acção organizacional efectiva, com a considerável diversidade de situações, com dificuldades e 

conflitos, com lógicas de acção local que o legislador central e os textos que produz tendem a 

ignorar, ou a desprezar” (Licínio Lima, 2004, p. 38).     

 

 De qualquer forma, cumprem-se os normativos e a acção hierárquica da 

administração mesmo quando as realidades e os interesses locais são fortemente 

deslegitimados. 

  

  “Os Agrupamentos de escolas representam, de acordo com a política seguida e as 

opções organizacionais tomadas, um novo escalão da administração central-desconcentrada, 

operando a partir da escola sede, mais proximamente e imediatamente sobre as escolas-outras” 

(Licínio Lima, 2004, p. 42). 

  

 Como refere a professora Laura, operava-se a partir da sede do agrupamento, 

que não se situava numa escola com alunos. 

 A educadora Cristina considera que, para além do envolvimento em projectos 

comuns das escolas e jardins-de-infância, há também uma abertura aos pais e 

encarregados de educação que tomaram consciência que se integravam activamente nos 

órgãos de gestão pedagógica e assembleia. Isto era impensável no anterior modelo de 

gestão. 

 

“ … os pais também estavam, como estava previsto no 115-A/98 também estavam representados 

nos seguintes órgãos, do agrupamento portanto e esses representantes dos pais nos órgãos do 



 136 

agrupamento levavam para a sua comunidade a… portanto todas as alterações ou todas as ideias 

que eram discutidas do projecto educativo.” (EC, p. 6). 

 

 Houve também uma passagem de responsabilidades para as autarquias, 

nomeadamente na responsabilidade do transporte de alunos das escolas quando havia 

actividades colectivas que envolviam todo o Agrupamento. 

 Há uma aproximação dos actores, na relação de proximidade entre as pessoas, 

uma interacção entre professores, alunos, encarregados de educação, a autarquia e até o 

Presidente da Junta.   

 

9. OS PROFESSORES E A MUDANÇA: ATITUDES E REPRESENTAÇÕES 

 

 

  “Cooperação profissional não corresponde ao funcionamento da maior parte dos 

professores e dos estabelecimentos, mesmo se discernimos uma evolução nesse sentido. O 

individualismo permanece no âmago da identidade profissional” (Mónica Thurler, 2001, p. 59).  

 

 É precisamente para contrariar esta situação de isolamento e de individualismo 

que se implementam mudanças no sistema educativo, são criadas politicas que 

favorecem a cooperação e a partilha de ideias e projectos, sempre com o objectivo de 

melhorar o processo educativo. 

 Há assim uma procura de interacção estratégica entre professores que facilita a 

troca de experiências e a procura de objectivos e metas comuns que englobam toda a 

comunidade educativa do Agrupamento. 

 Interessa, portanto, perceber qual a atitude dos professores sobre as mudanças 

implementadas com a criação do Agrupamento as implicações na sua vida profissional, 

a forma como se processam a acção destes nesta forma organizativa, a sua interpretação 

relativamente à situação anterior. 

 

  “… mesmo os que se protegem o mais possível não podem fugir totalmente das 

mudanças que seu ambiente lhes propõe ou impõe. A maneira como cada um pensa a mudança, 

avaliando-a possível, necessária ou urgente, ou, ao contrário, perigosa ou impensável, funda-se 

em uma história pessoal e na integração a diversos agrupamentos: aprende-se a pensar a viver a 

mudança, a provocá-la ou resistir a ela, a organizá-la ou controlá-la colectivamente em sua 

família, sua categoria de idade, seu meio social, sua escola - como aluno, professor ou 
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responsável, nas associações e comunidades às quais se pertence.” (Mónica Thurler, 2001, p. 

91). 

 

 Os professores em virtude das suas vivências, da diversidade dos seus itinerários 

adaptam-se ou reagem às mudanças de diferentes formas, aceitam passivamente as 

situações ou opõem-se às mudanças implementadas pelo papel regulador do Estado.  

 O professor Dulcínio na sua entrevista considera que os professores se sentem 

mais apoiados com o actual modelo de gestão justificando a sua opinião pelo facto de 

no modelo anterior as delegações escolares estarem situadas nas sedes de concelho, pelo 

que alguns professores passavam vários meses sem se deslocarem às mesmas. 

 

“ … os professores sentem-se mais apoiados é verdade que no modelo anterior as delegações 

escolares estavam localizadas nas sedes de concelho e havia muitos professores que passavam 

meses sem ir á sede de concelho só se fossem convocados para uma reunião e até porque os 

próprios conselhos escolares na altura eram realizadas no mínimo de 3 professores então os 

conselhos escolares funcionavam espalhados pelos concelhos com este modelo de gestão 

melhorou substancialmente …” (ED, p. 8). 

 

 Na opinião deste professor há também uma maior proximidade entre as escolas e 

jardins-de-infância relativamente à sede do Agrupamento, havendo reuniões mensais do 

conselho de docentes que se realiza na sede do Agrupamento. 

 A professora Laura diz na sua entrevista que o professor que trabalha sozinho 

não brilha tanto, para não dizer que se “desleixa”, enquanto que se trabalhar envolvido 

nesta comunidade educativa, se preocupa mais em mostrar bons resultados, em 

desenvolver actividades e partilhá-las com outros colegas e, ao ver outros colegas, 

procura fazer ainda melhor. 

 Há na opinião desta professora, uma competitividade saudável entre os 

professores, que ajuda a melhorar o processo educativo. 

 

 “É uma partilha de experiências boas mas também das menos boas, para assim 

procurar corrigi-las e ultrapassá-las em conjunto.” (EL, p. 19). 

 

 A educadora Isabel tem a mesma opinião afirmando que há um maior 

envolvimento dos professores no modelo de gestão dos Agrupamentos. 
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Podemos concluir que os professores entrevistados partilham a mesma opinião 

considerando que com esta nova forma de gestão, os professores se sentem mais 

apoiados, havendo um consequente enriquecimento e aperfeiçoamento no desempenho 

da actividade lectiva o que leva, por sua vez, a uma melhoria do processo educativo. 

 

10. PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NO QUOTIDIANO E 

DIRECÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 

 

  Se por um lado, e como refere João Barroso, a regulação nacional é a forma 

como o Estado intervém, através da sua administração, na coordenação do processo 

educativo, por “microrregulação local” entende-se;  

 

  “…um complexo jogo de estratégias, negociações e acções, de vários 

actores, pelo qual as normas, injunções e constrangimentos da regulação 

nacional são reajustadas localmente, muitas vezes de modo não intencional” ( 

João Barroso, 2006, p. 56). 

 

 Assim, segundo João Barroso, o processo de coordenação da acção dos actores 

no terreno, que resulta da interacção, confronto, negociação ou compromisso de 

diferentes interesses, lógicas e estratégias dos diferentes intervenientes do mesmo 

espaço organizacional, define-se como microrregulação local. 

 Os actores exercem a sua influência e intervêm no desenrolar da acção, e no 

desenvolvimento dos processos dentro do Agrupamento. 

 Através da regulação estatal, a escola é sujeita a uma série de normas e 

regulamentos impostos pela administração central, por outro lado, através de uma 

regulação corporativa de tipo profissional, a escola é uma organização que goza de uma 

relativa autonomia pedagógica em que o director exerce as suas funções mas como um 

líder pedagógico. 

 Os professores envolvem-se na administração e gestão do Agrupamento, como 

refere o professor Dulcínio na entrevista, desde logo pela criação de órgãos dentro do 

Agrupamento, como sejam o Conselho Pedagógico, a Assembleia de Escola e o 

Conselho de Docentes em que os professores que fazem parte destes órgãos servem de 

veículo transmissor para os outros docentes. 
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 A professora Isabel salienta também este envolvimento dos professores do 

Agrupamento horizontal que estão sempre presentes e activos. 

A professora Laura evidencia o maior interesse e motivação dos professores em 

participar na gestão do Agrupamento pelo que procuraram aumentar as suas habilitações 

recorrendo a pós-graduações e mestrados para conseguirem a formação necessária para 

integrar órgãos de gestão. 

O professor Aníbal partilha da mesma opinião e considera que, para além disso, 

há também a programação de varias reuniões que permitem uma relação mais directa 

com os colegas e, por outro lado, há actividades que se desenvolvem na escola e, nessa 

altura, é o órgão de gestão que se desloca às escolas para participar nas actividades. 

 

“Os professores, à programação de varias reuniões, onde os professores se deslocam ao 

Agrupamento, é aí que a gente estabelece uma relação mais directa com os colegas e à também 

as actividades que se desenvolvem na escola, nessa altura o órgão de gestão desloca-se às escolas 

…” (EA, p. 8). 

 

A professora Cristina pensa que no Agrupamento, ao existir um projecto 

educativo comum, automaticamente tem que ser maior o envolvimento dos professores. 

 

 

11. AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES SOBRE A MUDANÇA 

 

A professora Cristina pensa que, com a criação dos Agrupamentos, as escolas 

passaram a ter uma gestão pedagógica que as abrangia, um projecto educativo comum e 

uma gestão financeira, o que globalmente se traduzia numa gestão mais significativa. 

 

“… o Agrupamento depois teve portanto autonomia não só pedagógica mas também 

financeira e como administrativa e aí já realmente tinha muitas vantagens, quer dizer teve um 

Agrupamento próprio que era dado ao Agrupamento e que era mediante as escolas e os jardins 

que tinham era dado uma verba ao Agrupamento que administrava conforme a necessidade das 

escolas e toda essa autonomia toda essa atitude já era feita pelo próprio Agrupamento …” (EC, 

p. 4). 
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Esta professora pensa portanto, que esta forma organizativa é mais vantajosa, se 

bem que como refere na sua entrevista, ainda há muito para fazer, a nível pedagógico, a 

nível da articulação entre ciclos que é na sua opinião o grande drama dos agrupamentos. 

O professor Aníbal é da mesma opinião que no seu exemplo concreto, de 

Carvalhais, este é um Agrupamento pequeno que sempre funcionou muito bem e 

sempre deu resposta de imediato a todas as questões dos colegas. 

Este professor diz também que os Agrupamentos permitiram abrir a escola à 

comunidade, permitindo assim, a participação de todos os actores no processo 

educativo. 

A educadora Isabel transmite-nos a sua opinião de que, com os Agrupamentos, 

chega a autonomia financeira que é importante, a distribuição das verbas que o 1º ciclo 

até então nunca teve. 

Passou também a haver toda uma organização pedagógica e uma parte 

administrativa, com a secretaria e o Conselho Executivo, o que considera ser, 

fundamentalmente, a maior mudança entre a anterior forma organizativa e os 

agrupamentos. 

Assim, na sua opinião, esta mudança foi 100% vantajosa, tal como disse na 

entrevista, isto pela proximidade da relação das pessoas com a autarquia e o presidente, 

com a comunidade, com os pais e encarregados de educação. 

 

“Agora principalmente a nível pedagógico que passou a haver toda uma organização 

pedagógica que até ali não havia, era administrativa, e, depois passou a ter uma parte 

administrativa que não estavam habituados a ver, a Secretaria e o Conselho Executivo, não havia 

passou haver, fundamentalmente é a maior mudança do Agrupamento para o não Agrupamento.” 

(EI, p. 8). 

 

O Agrupamento pode estabelecer parcerias com varias instituições da 

comunidade educativa, que criam uma envolvência entre todos, o que se traduz uma 

melhoria do sucesso educativo dos meninos, é o que nos diz o professor Dulcínio na sua 

entrevista. 

Este professor acha que o agrupamento, de uma maneira geral, funcionou bem e 

que foi sempre melhorando, relativamente aos anos anteriores. 
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Tal como refere, no final do ano, faziam uma auto-avaliação sobre a aplicação 

do projecto educativo e sobre o plano anual de actividade, o que permitia melhorar o 

projecto educativo para o ano seguinte. 

A professora Laura diz-nos que as mudanças verificadas foram todas a nível 

pedagógico, pois havia um projecto educativo com o envolvimento de todos, havia uma 

caracterização do Agrupamento e depois trabalhavam-se os problemas com a criação de 

um projecto educativo e um plano anual de actividades que os ajudasse a resolver. 

 

“Por isso o professor deve aproveitar este modelo de organização, a nível pedagógico, 

para também mostrar aquilo que fez de bom, mas também ter um ambiente favorável, de lhe 

dizer onde tem as suas dificuldades e procurar ajuda entre os que a rodeia …” (EL, p. 19). 

 

Com o Agrupamento, havia uma competitividade saudável entre os colegas, que 

partilhavam as suas ideias e em conjunto procuravam ultrapassar as suas dificuldades, e 

ai é que o sistema educativo evoluiu, é o que nos refere esta professora. 

 

 

 

12. MANUTENÇÃO DO AGRUPAMENTO HORIZONTAL FACE AOS 

VERTICAIS, NA ÓPTICA DOS PROFESSORES 

 

 

“No Decreto-Lei nº 115-A/98,de 4 de Maio, pode ler-se que o agrupamento de escolas 

visa, entre outras finalidades, favorecer um percurso sequencial e articulado de alunos 

abrangidos pela escolaridade obrigatória numa dada área geográfica, superar situações de 

isolamento de estabelecimentos e prevenir a exclusão social e valorizar e enquadrar experiências 

então em curso. (artº.5º;als.a), b) e))” (Formosinho, 2005, p. 148). 

 

Pretendia-se assim, superar as situações de isolamento através de um percurso 

sequencial e articulado, numa determinada área geográfica. Assim, sendo compreende – 

se que no processo de criação dos Agrupamentos tenham sido privilegiados os verticais, 

uma vez que esta modalidade permite sequencialidade durante a escolaridade 

obrigatória, permite o aproveitamento das estruturas e recursos dos estabelecimentos de 

ensino dos 2º e 3º ciclos, e permite ainda contornar a debilidade administrativa dos 

estabelecimentos de ensino do 1º ciclo e do pré-escolar.  
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No entanto, os agrupamentos horizontais permitem envolver mais activamente 

os professores do 1º ciclo na transformação das práticas pedagógicas. 

A modalidade dos agrupamentos verticais vai ser a fórmula organizacional preferida 

pela administração central. 

Assim, interessa perceber quais as razões da manutenção do Agrupamento 

Horizontal de Carvalhais, do ponto de vista dos actores, perceber quais os interesses 

presentes nesta situação. 

O professor Dulcínio transmite-nos na sua entrevista, que, sendo o Agrupamento 

de Carvalhais um agrupamento pequeno, permitia uma relação de amizade entre os 

colegas, era mais aconchegado. 

A nível financeiro havia grandes dificuldades pois o Agrupamento recebia por 

duodécimos enquanto os verticais têm um orçamento bastante maior, para alem disso 

têm capacidade para gerar receitas. 

A educadora Isabel, através da sua entrevista, deixa bem claro que, pela sua 

experiência, os professores vêm mais vantajosa a manutenção do agrupamento, 

justificando-o pela razão de que os professores se sentem mais próximos na relação com 

a gestão, e, por outro lado o agrupamento está mais próximo dos docentes, dos 

problemas e das atitudes fundamentalmente.    

Por outro lado, esta educadora, quando questionada sobre os aspectos menos 

positivos no Agrupamento Horizontal de Carvalhais, também é bastante clara na sua 

resposta, e não tem dúvidas em apontar o “dedo” à administração central na 

responsabilização desses aspectos.  

Assim, a falta de autonomia em relação à administração central, o esquecimento, 

a falta de contextualização das leis que são feitas no geral, e, depois na particularização, 

as coisas não funcionam, o emperramento que há na parte legislativa são os aspectos 

enumerados na opinião desta docente. 

Na óptica da professora Cristina, ex-vice presidente do Conselho Executivo, os 

agrupamentos horizontais funcionam melhor porque são mais pequenos, têm menos 

docentes, funcionam como uma “família”mas contrapõe que estes já não fazem 

qualquer sentido pelas limitações a nível pedagógico, a nível financeiro e de recursos 

humanos e também pela falta de instalações dos mesmos. 

 

Para o professor Aníbal, os professores ainda estão renitentes, em relação aos 

agrupamentos verticais, pois o professor do 1º ciclo está um “bocado” distante em 
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relação à sede do Agrupamento vertical, as pessoas não estão tão próximas dos órgãos 

de gestão e dos serviços, como estão os professores do 2º ciclo. 

No agrupamento horizontal há mais partilha, mais união, os colegas, são 

considerados do mesmo nível, não há aquela diferença entre professores do 1º ciclo e de 

2º ciclo. 

Há assim um ambiente mais saudável no agrupamento horizontal, uma vez que, 

nos verticais, não há ainda aquela integração do professor do 1º ciclo que já devia estar 

ultrapassada, argumenta este professor. 

Este docente também não tem dúvidas em dizer que este agrupamento sempre 

funcionou bem, e sempre deu resposta de imediato a tudo o que foi sugerido pelos 

colegas. 

Quando questionado sobre quais os aspectos que considerou menos positivos, 

aponta de imediato às condições de trabalho, a falta de apoio informático, apesar de 

haver promessas de melhorias e de instalações que nem sequer havia instalações para as 

reuniões, mais uma vez apontava o “dedo” para a administração central, uma vez que 

sempre houve pouco apoio dos órgãos competentes como a DREN e até o CAE, que 

sempre viram este como um agrupamento pequenino, que era para horizontal e, como 

tal, não valia a pena investir muito, é esta a opinião deste professor. 

 

“ … onde nem sequer tínhamos instalações para reunir e tínhamos que ir ao 

auditório municipal de Mirandela e chegamos à situação de pedir à escola do lado, que é 

uma escola profissional, que nós deixasse fazer as reuniões no auditório …” (EA, p. 8). 

 

A professora Laura, ex-presidente do Conselho Executivo, tem uma opinião um 

pouco diferente dos outros entrevistados. Na sua entrevista, refere que o Agrupamento 

Horizontal ou”crescia” ou “morria”, é esta a expressão utilizada, justificando isto pela 

falta de alunos no meio rural, e, portanto queriam reduzir tudo, referindo-se ao poder 

central. 

 

”O tendencial despovoamento do Portugal rural, a reduzida dimensão das “escolas 

primárias “ e a necessidade de racionalização dos investimentos públicos obriga os responsáveis 

políticos a pensarem no “reordenamento da rede de escolas do 1º ciclo” (Formosinho, 2005, p. 

156). 
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Ao encerrarem escolas, chega-se a um ponto em que o Agrupamento teria tantas 

escolas como os funcionários que eram necessários para assegurar o funcionamento das 

mesmas. 

 

“…há concelhos do interior do país onde o custo médio por aluno chega a atingir 

custos médios equivalentes aos cursos mais caros do ensino superior” (Formosinho, 

2005, p. 156-157). 

 

Portanto, como refere a ex-presidente, economicamente, reconhecemos que não 

era vertical esta situação, e, como tal uma vez que não conseguiu crescer, o 

Agrupamento Horizontal estaria condenado a desaparecer, e, fundamentalmente porque, 

com esta diminuição do número de alunos, não se verificava um dos objectivos do 

Decreto-lei 115-A/98, a articulação de graus de ensino. 

Esta professora lamenta que o Ministério da Educação não tenha ido buscar os 

professores do 1º ciclo com variantes para dar actividades como o Inglês e a Educação 

Física, uma vez que estes também têm competência para tal, sendo, na sua opinião, uma 

medida economicista, que acabará por prejudicar o sistema educativo. 

Ao ser colocada a questão de quais os aspectos que considera menos positivos 

no Agrupamento Horizontal, e recordemos que estamos a entrevistar expressamente a 

Presidente do Conselho Executivo, não deixa de ser curiosa, a sua resposta. 

 

“…acabou por ser um Conselho Executivo e os Serviços Administrativos que caiu, 

acabou por ter o mesmo problema que as escolas que integravam esse Agrupamento, acabou 

também por estar isolado, o Conselho Executivo e os Serviços Administrativos estavam isolados 

como estava também qualquer escola, o isolamento que se pretendia quebrar agravou-se…” (EL, 

p. 23). 

 

A professora salienta que os conselhos executivos nunca existiram para os 

alunos e para os encarregados de educação. Apenas existem para os professores. 

Quando havia um problema que o justificasse, os membros do Conselho 

Executivo deslocavam-se à escola, era o único momento em que os alunos viam os 

membros do Conselho Executivo, uma vez que, como já foi referido anteriormente, as 

instalações do Agrupamento foram cedidas e estavam distantes de todas as escolas. 
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Na sua maneira de ver, não podia haver um conselho executivo dos professores 

mas sim de toda a comunidade escola, com uma relação de proximidade com os 

encarregados de educação e este aspecto falhou completamente. 

Se o principal objectivo da educação são as crianças, devia haver uma 

preocupação maior dos conselhos executivos em ver a escola de uma maneira global, 

não preocuparam-se apenas com os docentes, deveria haver até mais peso dos 

encarregados de educação na eleição dos conselhos executivos. 

 

13. POSICIONAMENTO DOS PROFESSORES: LÓGICA 

PROFISSIONAL OU BUROCRATICA? 

 

“Dado que a cultura e o sistema educacionais estão ancorados num quadro de referencia 

dominado pela liderança individual, pela iniciativa empreendedora e por mecanismos típicos de 

mercado, os professores são vistos como complacentes e exclusivamente motivados por 

interesses próprios, e as escolas são vistas como burocracias de controlo, ineficientes e 

ingovernáveis” (João Barroso, 2003, p. 162).     

 

“A experiência e o conhecimento que os professores têm do processo de aprendizagem 

influenciam o desenvolvimento de noções de democracia participativa e de participação 

democrática nas escolas, ao mesmo tempo que os distanciou das noções conservadoras 

neoliberais” (João Barroso, 2003, p. 162). 

   

Para além desta observação sobre os professores e sobre o sistema educativo, 

sobre os efeitos das mudanças implementadas, interessa também sabermos qual o 

posicionamento dos professores sobre estas mudanças no sistema educativo, se as 

aceitaram passivamente ou se, por outro lado, resistiram a estas alterações, quais as 

lógicas com que se posicionaram. 

 

“As lógicas de acção implicitamente assumidas manifestam-se sucessivamente 

em sistemas de valor explícitos que regulam os comportamentos nas organizações” 

(Sarmento, 2000, p. 128). 

 

Assim, e segundo Sarmento (2000), nas escolas pode falar-se de duas lógicas de 

acção: uma lógica de responsabilidade burocrática, que pressupõe que as relações, 



 146 

meios / objectivos podem limitar a incerteza duma forma racional, ou seja, as relações 

meios / objectivos pode ser definidas e especificadas. 

Uma lógica de autonomia profissional que pressupõe que a incerteza é algo que 

se impregna nas organizações e que não pode ser eliminada facilmente por uma 

definição racional e pela especificação da relação meios / objectivos. 

Assim, são as lógicas de acção assumidas que regulam os comportamentos nas 

organizações, no caso dos sistemas educativos, os defensores da lógica de 

responsabilidade burocrática procuram um ideal de excelência. Por outro lado, os 

defensores da lógica de autonomia profissional procuram que haja uma igualdade de 

resultados compensando as diferenças, no caso concreto, compensando as diferenças 

entre estudantes. 

Portanto, há assim como que um jogo de interesses entre grupos organizacionais, 

que procuram impor as suas diferentes lógicas de acção, com o objectivo de alcançar 

um consenso em torno de uma lógica, seja esta obtida por acordo ou por dominação. 

Debruçando-nos sobre o nosso objectivo de estudo, do ponto de vista micro- 

politico, e considerando o Agrupamento horizontal de Carvalhais, uma área educativa 

onde se manifestaram jogos de interesses, podemos identificar qual a lógica de acção 

dominante. 

Na entrevista, a professora Laura diz-nos que, quando houve reunião com o 

CAE, para a criação do Agrupamento, já vinha tudo decidido, portanto estamos perante 

um exemplo de regulação burocrática por parte do Estado em que este exerce o seu 

papel dominante, através de uma instância hierarquicamente superior. 

Na sua entrevista, refere-nos também que os professores aceitaram passivamente 

a situação, ou seja, como simples profissionais que executam ordens, pelo que é 

evidente, uma lógica de responsabilidade burocrática. 

Assim, procurava-se com o Agrupamento dar autonomia às escolas, criando uma 

área escolar com um Conselho Executivo, capaz de tomar decisões próprias, ou seja, 

numa lógica de autonomia profissional, como ouvimos os entrevistados referir que, com 

o Agrupamento, o 1º ciclo tinha autonomia, o que até então não se verificava, mas 

impunha-se essa autonomia pela regulação burocrática. 

A professora Cristina, refere na sua entrevista que as razões da constituição do 

Agrupamento foram meramente legislativas, não houve razões pedagógicas nem 

motivações dos professores para tal. 



 147 

Está assim presente, como já referimos, o poder dominante do Estado, através da 

imposição da sua vontade, sendo que os professores, como refere, aceitaram esta 

decisão passivamente, todos concordaram, portanto, os professores aceitaram esta 

mudança sem qualquer resistência pelo que os professores adoptaram uma lógica de 

mudança pacificamente. 

A professora Cristina salienta na sua entrevista que o Agrupamento foi criado 

por vontade expressa do estado, uma vez que, na altura, a politica era agrupar escolas. 

Refere também que o Agrupamento foi criado sem haver um mínimo de condições sem 

instalações, sem o mínimo de infra-estruturas o que é mais um exemplo de como o 

estado legisla sem se preocupar, em saber se, depois, localmente as coisas vão 

funcionar. 

Os critérios para a divisão das escolas foram simplesmente geográficos, o que 

nos remete para uma lógica de territorialização, na procura de reforço e autonomia das 

escolas. No entanto, está sempre presente, uma lógica normativista, de pendor 

burocrática centralizado. 

Como é referido pela professora Laura, em virtude do reduzido número de 

alunos, economicamente, o Agrupamento deixaria de fazer sentido, e também pela 

vontade expressa do governo em apoiar incondicionalmente a criação de agrupamentos 

verticais. 

Assim sendo, este Agrupamento acabaria mesmo por ser extinto, em 2006, e os 

alunos seriam transferidos para o Agrupamento Vertical Luciano Cordeiro em 

Mirandela. 

 

“…a promoção de agrupamentos verticais de escolas, em esboço desde 1998, foi 

transformada em objectivo político prioritário, numa lógica de modernização e de racionalização 

da administração da educação a que não é alheia a conjuntura de aperto orçamental nas finanças 

públicas” (Afonso, 2006, p. 88) 
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CONCLUSÃO 

 

Ao iniciarmos o trabalho, começámos por fazer referência às mudanças 

estruturais operadas no âmbito da educação, ligadas à autonomia e à territorialização 

das políticas educativas. 

Relembramos que a constituição e regulamentação dos agrupamentos de escola, 

institucionalizadas pelo Decreto-Lei nº 115A/98, são características fundamentais das 

mudanças operadas na educação. 

A procura de uma maior sequencialidade curricular do ensino básico, a gestão 

articulada de recursos e a descentralização e inserção territorial dos projectos educativos 

são os objectivos fundamentais deste Decreto-Lei, que propunha novas linhas de acção 

na gestão e administração escolar. 

Desde logo, a actualidade científica da temática, no âmbito da administração 

educacional, foi uma das razões justificativas da pertinência deste estudo. 

Outra razão foi também a actualidade da investigação permitindo ajudar à 

compreensão da constituição dos agrupamentos de escolas, num processo de mudança, 

que procura o reforço da autonomia das escolas. 

Assim, interessava-nos também ajudar a compreender como se comportaram os actores 

durante esta mudança, quais as suas reacções, quais os sentidos das lógicas de acção dos 

mesmos, e também que dinâmicas se manifestaram no decorrer deste processo. 

Podemos relembrar que o objecto do nosso estudo era,  

que dinâmicas politicas e lógicas de acção podem ser identificadas e 

caracterizadas para explicar a constituição, organização e manutenção em 

funcionamento do Agrupamento Horizontal de Escolas de Carvalhais. 

 

O problema de investigação foi assim dirigido a um sistema de acção concreto, o 

território escolar do referido agrupamento que, apesar da implementação dos 

agrupamentos verticais de escolas, foi mantido em funcionamento até 2006. 

Com a criação dos agrupamentos de escolas há uma abertura da gestão escolar 

para a sociedade, para a comunidade local, há uma autonomia que traz implicações ao 

nível da gestão, da regulação e do controlo do Estado. 

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

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

regular a aplicação das políticas educativas. 
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Assim, o problema deste trabalho centrou-se neste contexto de acção, em que 

procurámos analisar a sua constituição, a sua acção organizacional e a sua estrutura, 

desde a sua formação à sua extinção, que acabaria por acontecer em 31 de Agosto de 

2006. 

A forma como os actores se comportam no contexto da acção, se adaptam ou 

reagem à mudança imposta pelo sentido macropolítico da orientação do poder central, 

no campo micropolítico, desta forma organizacional, levou-nos a partir para este estudo, 

numa abordagem micropolítica onde focalizámos o contexto da acção, as relações de 

poder existentes e a relação do agrupamento com a comunidade. 

Assim, o estudo desta problemática implicava a interpretação das representações 

e percepções dos actores envolvidos, da análise do jogo de interesses e também a 

análise da organização enquanto estrutura formal, onde a acção se desenrola, no âmbito 

do enquadramento legal das políticas educativas. 

O estudo permite-nos concluir que o processo de constituição do agrupamento 

surge por força da regulação burocrática ou normativa do Estado em que este exerce o 

seu papel “dominador,” deliberando a constituição do agrupamento, definindo a área 

geográfica, a reorganização das escolas e alunos, divisão esta feita tal como enumerado 

numa das entrevistas, com “régua e esquadro”. 

Neste processo, os professores adoptaram uma lógica de passividade, aceitaram 

a constituição do Agrupamento, por força do Decreto-Lei 115A/98, num processo em 

que nem sequer manifestaram as suas ideias ou opiniões, todos aceitaram a mudança, 

sem saber para aquilo que iam, pelo que não se manifestaram conflitos de interesses. 

Apesar desta mudança trazer implicações ao nível do poder local, a autarquia 

também não participou neste processo, de tal forma que não esteve presente na 

constituição do agrupamento, o mesmo se passou com os pais e encarregados de 

educação que não foram considerados no processo, de tal forma que as razões que 

justificaram a constituição do agrupamento foram apenas geográficas. 

Ao nível da estrutura e funcionamento do Agrupamento, foram criadas 

estruturas com o objectivo de assegurar a gestão e funcionamento do mesmo, como 

sejam o Conselho Executivo o Conselho Pedagógico e a Assembleia de Escola, que 

permitiam assegurar alguma autonomia e definiam, através de documentos 

organizativos como o Regulamento Interno, o Projecto Educativo e o Plano Anual de 

Actividades as normas de funcionamento, as metas e objectivos, com vista a combater 

as carências comuns a toda a comunidade escolar que compreendia o agrupamento. 
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Noutro aspecto, podemos concluir que, no Agrupamento, se verifica uma maior 

articulação entre professores, uma vez que estes, antes, estavam mais isolados, não 

partilhavam as suas experiências com os colegas. Aqui também se verifica uma maior 

articulação entre escolas, uma vez que o Projecto Educativo é comum ao Agrupamento, 

havendo também maior partilha de materiais e equipamentos. 

Ao nível da gestão geral curricular, verificamos que, nesta forma organizacional, 

apesar dos constrangimentos normativos e da falta de preparação dos actores no 

processo de constituição, se verificaram melhorias, nomeadamente uma maior 

autonomia financeira, uma maior proximidade dos órgãos com a comunidade, e uma 

maior cooperação entre os níveis de ensino, ou seja, os processos de tomada de decisão 

e interpretação das orientações regulamentadoras e normativas estão dentro da 

comunidade escolar, há uma maior cumplicidade na procura da colegialidade e da 

tomada de decisões. 

Em relação à sequencialidade do ensino escolar, concluímos que os professores 

consideram que tal não se verifica no agrupamento horizontal, uma vez que o 3º ciclo 

não está incluído neste tipo de agrupamentos. 

Os dados recolhidos permitem concluir que os Agrupamentos foram criados 

numa lógica de reordenamento da rede escolar, que procurava uma maior articulação e 

sequencialidade. Ora se, neste caso concreto de acção, apenas existiam dois níveis de 

ensino, pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico, esta articulação não se verificava. 

Em relação à manutenção em funcionamento do agrupamento podemos concluir 

que isto só se verificou enquanto não houve uma vontade expressa, por parte do Estado 

e do seu papel regulador, para a sua extinção. 

Os professores posicionaram-se, neste processo, numa lógica de mudança, não 

houve portanto resistência, por parte dos actores. 

Convém referir que as conclusões deste estudo não têm como objectivo criticar 

ou censurar as decisões do governo central, em termos de política educativa, mas tão 

somente transcrever os aspectos fundamentais de uma organização escolar, resultado da 

imposição normativa e da interpretação que os actores fazem da mesma, no contexto 

onde a própria acção se desenvolve. 
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