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RESUMO 

 

 

 

 A presente dissertação pretende ser um contributo para a análise e reflexão 

sobre o trabalho do gestor de uma escola inserida num Território Educativo de 

Intervenção Prioritária. Visa identificar os desafios, as estratégias de ação que o diretor 

mobiliza para desenvolver a sua ação. Em simultâneo procura apresentar a 

representação que a gestora tem das suas funções e das ações que estrategicamente 

desenvolve para por em marcha o seu projeto de intervenção.  

  Este projeto é um estudo naturalista e pretende observar, descrever e 

analisar o desempenho do cargo de gestão de uma diretora de agrupamento, na 

implementação do seu projeto, de modo a verificar quais os papeis, as tarefas e 

estratégias prevalentes nesse processo. 

  A descrição e análise do trabalho da gestora, articulada com o quadro 

teórico, permite esboçar uma interpretação de uma das múltiplas formas de por em 

prática o seu cargo.  

No caso em apreço conclui-se que, sendo uma atividade plena de 

constrangimentos, dilemas e tensões, é também um cargo que a gestora desempenha 

privilegiando a tomada de decisões e a interação. A gestora chama a si a definição das 

políticas da organização e estabelece as prioridades e a estratégia de intervenção de 

acordo com o seu projeto. 
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ABSTRAIT 

 

 

  Cette dissertation a l’objectif de contribuer à l’analyse et reflexion sur  le 

travail du directeur d’une école qui appartient à un Territoire Éducatif  d’Intervention 

Prioritaire. Elle a comme but l’identification des défis, des stratégies d’action que le 

directeur met en marche pour developper son action. En même temps cette dissertation 

cherche à presenter l’interprétation que la directrice fait de son travail de chef 

d’établissement, et des actions de développement stratégique qu’elle met en marche 

pour accomplir les  objectifs de son projet. 

Ce projet est une étude naturaliste avec l’objectif d’observer, décrire et 

analyser le travail de management d’une  directrice  d’un groupe d’écoles, la façon dont 

elle met en marche son projet et de vérifier quels sont les rôles, les tâches et les 

stratégies répandues dans ce processus. 

    La description et analyse du travail du chef d’établissement, liée au cadre 

théorique, permet esquisser une interprétation d’une des multiples formes de mettre en 

marche son activité. 

Dans ce cas, et après la fin de la recherche, on conclut  que le travail de chef 

d’établissement étant une activité pleine de contraintes, dilemmes et tensions, est en 

même temps un travail mis en marche privilégiant la prise de décisions et l’interaction. 

La directrice prend sur elle même la responsabilité sur la définition des politiques 

internes de l’organization et établit les priorités et stratégies d’intervention en fonction 

de son projet. 
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INTRODUÇÃO 

  No âmbito da minha vida profissional sempre manifestei interesse e 

curiosidade sobre os temas associados às políticas educativas e à gestão escolar, tendo 

inclusivamente desempenhado funções na área da gestão, sem, contudo, me sentir 

suficientemente preparada para o efeito, mas confiante na minha vontade de aprender e 

de mudar a escola.  

  A figura relativamente recente do diretor enquanto único responsável pela 

política interna das escolas, em detrimento da anterior colegialidade, acentua a 

importância do seu papel, uma vez que, dependendo de um único indivíduo, a sua ação 

se torna o foco de todas as atenções, tanto na comunidade escolar, como junto da tutela. 

É forçoso que neste desafio onde a solidão da decisão é o seu único e verdadeiro aliado, 

os diversos papeis que desempenha confluam para que a educação prioritária se realize 

e as mudanças significativas aconteçam. 

  A presente investigação constitui uma possibilidade de perceber como 

engrenam os mecanismos desta gestora, transformando as dúvidas nas questões do 

estudo. Assim sendo, a gestão de topo é o tema em análise e o estudo naturalista 

desenvolveu-se junto da diretora de um agrupamento vertical, onde desempenho 

funções há mais de 20 anos. 

  O presente estudo tem como ponto de partida a figura do diretor de uma 

escola integrada nos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) e a 

descrição e compreensão do modo como implementa o seu projeto. Pretendo observar o 

modo como o diretor, enquanto gestor de um agrupamento inserido nos Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), conduz e concretiza o seu projeto de 

transformação da escola. como reconstrói na escola a imagem do sucesso educativo, da 

qualidade das aprendizagens e do combate ao absentismo residual de uma franja da 

população escolar. 

    Ao eleger este tema, fui influenciada por diversas interrogações que há 

algum tempo povoavam a minha mente e que me pareceram relevantes, interessantes e 

motivadoras. Em primeiro lugar, enquanto docente numa escola de Território Educativo 

de Intervenção Prioritária (TEIP) há mais de 20 anos sempre me senti comprometida 

profissional e socialmente com o território, sempre tive curiosidade em identificar as 



 

9 
 

razões que nos (direção, docentes, auxiliares, alunos, famílias) impediam de crescer em 

termos dos resultados escolares e da qualidade das aprendizagens dos alunos, como era 

possível controlar a indisciplina sem nos transformarmos em máquinas de produzir 

processos disciplinares, como conseguir a tão desejada redução do absentismo, como 

poderíamos deixar de temer o risco de experimentar, mesmo pertencendo a um 

Território Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP), cessando nós mesmos o 

processo de reprodução do fracasso da população.  

Sendo os Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), em 

minha opinião, uma forma excelente para o conseguirmos, com um campo de ação 

caracterizado e problemas devidamente identificados, com recursos superiores às outras 

escolas, questionava-me sobre a incapacidade para obtermos sucesso e para 

conseguirmos gerar no público-alvo a apropriação das metas do projeto e a tão desejada 

mudança. 

   No entanto, a partir de um dado momento comecei a aperceber-me que no 

Território Educativo de Intervenção Prioritária em análise algumas alterações ocorriam. 

Em minha opinião, a escola começava a ter batimentos cardíacos distintos e o cérebro 

produzia sinapses diferentes. Aparentemente as mudanças estavam a acontecer. Estaria 

a diretora a conseguir que mudanças significativas e consistentes se desenvolvessem, de 

que modo agia?   

     Parece-me um estudo pertinente no âmbito da Administração 

Educacional, tendo em conta que alguns relatórios nacionais e internacionais apontam 

para o sucesso do projeto de escolas TEIP em conseguir a inclusão social, o 

desenvolvimento de competências de cidadania, a minimização do absentismo, o 

estreitar das relações entre as famílias, a comunidade e a escola, sublinhando por outro 

lado a dificuldade constatada em alcançar o sucesso educativo e a qualidade das 

aprendizagens dos seus públicos.  

   Pesando o investimento em recursos humanos, a busca de estratégias de 

diferenciação pedagógica e percursos diferenciados, entre outros, parece estranho o 

projeto não ser frutuoso ao nível do sucesso educativo e ser gerador de discrepâncias 

aquando das avaliações externas dos alunos, em termos de prosseguimento de estudos, 

na conclusão ou abandono do ensino secundário, nas possibilidades mais limitadas 
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relativamente às escolhas no momento do acesso ao ensino superior e no acesso/ 

ingresso no mercado de trabalho.  

    O processo de regulação com base nos resultados analisa a relação custo-

benefício e pesa expectativas. Avalia o trabalho de todos os intervenientes, inclusive o 

papel e trabalho do diretor, na forma como conduz o agrupamento, influenciado pelos 

relatórios emitidos por entidades nacionais e estrangeiras /europeias, por alguns estudos 

efetuados e pela sua capacidade ou vontade de transformar a escola, seja através da 

condução do seu próprio projeto de intervenção para o agrupamento, quer reagindo às 

necessidades imprevistas e emergentes do quotidiano. 

 Embora muitas das decisões e ações do diretor de uma escola TEIP sejam 

tomadas no cumprimento de diretrizes jurídico-normativas, há as que advêm do seu 

plano de ação, numa perspetiva profilática e de capacidade estratégica, outras são o 

fruto da imposição reativa do contexto, a temporalidade e outras surgem pelo exercício 

da autonomia ou ainda como resistência à normatividade.  

  A observação e reflexão sobre a ação do diretor como piloto da mudança 

poderão ser esclarecedoras dos percursos seguidos e a seguir para passar da escola TEIP 

que temos à escola que queremos. Deste modo, o problema central da dissertação reside 

na identificação dos caminhos percorridos pelo gestor de uma escola de Território 

Educativo de Intervenção Prioritária (TEIP) ao realizar o seu trabalho. Particularmente, 

interessa compreender como gere a sua ação, de modo a dar resposta às necessidades de 

sucesso educativo e sociocultural do público-alvo e do meio envolvente. Desta forma, o 

problema de investigação consiste em:  

- Identificar o modo como a diretora da escola dirige o seu projeto, que estratégias 

privilegia, quando esse seu objetivo se cruza permanentemente com o 

desempenho dos diferentes papéis inerentes ao seu trabalho de gestora. 

   Quanto aos objetivos do estudo, procurei entender de que modo leva a 

cabo a transformação positiva da escola. A análise que elaborei baseia-se na observação, 

descrição e compreensão do modo como coloca em prática o seu projeto. Sendo a escola 

alvo de discriminação positiva e por isso influenciada por uma política educativa que 

pretende produzir transformações sociais, económicas e educacionais junto de uma 

população específica e devidamente identificada, pretendo observar de que modo o 
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diretor, que tem o seu próprio projeto de intervenção, conduz a mudança. A forma como 

desenvolve o seu trabalho revelará as facetas da sua personalidade e dos papéis que 

privilegia. 

   O propósito central da pesquisa consiste na observação, descrição e 

compreensão dos papéis e estratégias prevalentes no trabalho do diretor de uma escola 

Território Educativo de Intervenção Prioritária ao por em prática o seu projeto, de forma 

a produzir mudanças significativas, amplas e intensas. Como se relaciona interna e 

externamente e que papel têm essas interações na concretização do seu projeto, como 

integra a temporalidade das urgências do quotidiano na concretização do seu projeto, 

como confere visibilidade à sua ação, são as questões da investigação. 

  O trabalho que agora apresento pretende relatar o desenvolvimento da 

investigação e é constituído por cinco capítulos. 

  No primeiro capítulo contextualiza-se a intervenção através do 

enquadramento das políticas de discriminação positiva no âmbito do programa dos 

Territórios Educativos de Intervenção Prioritária e procede-se ao enquadramento teórico 

sobre o trabalho do Gestor, descreve-se o projeto do agrupamento visado e a figura da 

sua diretora. 

  O segundo capítulo aborda o modelo de análise, a metodologia adotada e  

pretende apresentar os passos e procedimentos da investigação, bem como as técnicas 

de recolha e tratamento da informação utilizadas. 

                   No terceiro capítulo proceder-se-á à apresentação dos dados sobre o 

contexto da ação, o projeto do território educativo de Vialonga, o projeto de intervenção 

da diretora, a sua descrição através do seu curriculum vitae, a observação e a entrevista 

e serão analisados os dados obtidos. 

                  O quarto e último capítulo é dedicado às conclusões ou reflexões finais, onde  

se pretende apresentar a interpretação global dos dados recolhidos e tratados 

anteriormente, de forma a identificar as respostas possíveis às questões iniciais da 

investigação, com o objetivo de melhor compreender a forma como a gestora em apreço 

desenvolve o seu trabalho. 
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CAPÍTULO I  

ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL E TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo proceder-se-á ao enquadramento contextual e teórico sobre o 

programa dos Territórios Educativos de Educação Prioritária em Portugal e em 

particular no agrupamento em estudo. Será apresentado ainda um enquadramento 

conceptual sobre o gestor e o seu trabalho. 

 

O Programa dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária no 

quadro das políticas educativas em Portugal 

 

                    O programa de intervenção denominado Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (despacho 147-B/ ME-96) representa uma resposta do poder 

político às necessidades de intervenção num determinado local, devido às suas 

características de exclusão social, escolar e económicas, numa perspetiva de fornecer às 

populações afetadas as ferramentas para a construção do seu sucesso social e do seu 

acesso e ascensão no mundo do trabalho.  

O programa é em si mesmo uma medida de discriminação positiva que 

pretende criar condições de equidade no acesso à educação e na resolução de problemas 

sociais junto de populações que apresentam desigualdades e insuficiências diversas. 

Este programa pretende promover a escola pública como forma de garantir a 

democracia e a equidade. Uma escola onde a comunidade e o envolvimento da 

sociedade visam princípios de solidariedade social, igualdade de oportunidades e coesão 

nacional. Trata-se de uma medida que não deve restringir-se à participação da escola, 

mas antes é imperativo que envolva diversos parceiros que permitam uma verdadeira e 

eficaz intervenção no meio, com o intuito de produzir mudanças não só nos jovens, mas 

também nos adultos e nas famílias. 
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Esta medida de discriminação positiva visa a redução das décalages sociais 

e a igualdade de oportunidades para a população de um determinado território, desde o 

jardim-escola até à educação de adultos.  

A Ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, no despacho 

normativo nº 55/2008 procede ao relançamento do programa e a escola assume 

claramente uma dupla função como entidade responsável pela promoção do sucesso 

educativo e como promotora e impulsionadora do desenvolvimento social e 

comunitário.  

  Tal como refere Barbieri (2003:43-57), a existência de um projeto 

educativo claro em cada escola ou agrupamento, definido para alcançar os objetivos do 

governo nesta matéria, é imprescindível, trata-se de um projeto arquitetado pela escola e 

na escola, com a colaboração de todos os envolvidos e dos seus parceiros, para dar 

resposta às necessidades emergentes do próprio meio, não é, aparentemente, mais um 

normativo/instrumento espartilhado e indiferenciado para todos os Territórios 

Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), o que confere alguma autonomia e até 

descentralização das forças que direta ou indiretamente o gerem.  

A melhoria da qualidade das aprendizagens traduzida no sucesso educativo 

dos alunos; o combate ao abandono escolar e às saídas precoces do sistema educativo; a 

criação de condições que favoreçam a orientação educativa e a transição qualificada da 

escola para a vida activa; a progressiva coordenação da acção dos parceiros educativos 

— incluindo o tecido institucional público, empresas e a sociedade civil — com a acção 

da escola e das instituições de formação presentes em áreas geográficas problemáticas; a 

disponibilização por parte da escola dos recursos culturais e educativos necessários ao 

desenvolvimento integrado da educação, da qualificação, do reconhecimento e 

certificação de competências, em crianças, jovens e adultos e ainda da animação cultural 

são as únicas linhas condutoras e referenciais do projeto educativo que deve liderar a 

ação nas escolas deste tipo. 

O projeto dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) 

sendo uma forma de ação governamental na tentativa de resolver não só problemas de 

exclusão escolar, mas também social, sem recurso a meios mais diretos e quiçá mais 
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dispendiosos, transmite implicitamente a noção de que mais educação significará menos 

exclusão.  

 

 Os perfis  

  De acordo com Barbieri (2003: 43) o programa de Territórios Educativos 

de Intervenção Prioritária poderá revestir-se de quatro perfis diferentes, não 

forçosamente isolados, mas permeáveis entre si, que definem a sua filosofia, a saber:  

 

(a) o território parceria que zela pelo bem da comunidade educativa;  

(b) o território pedagógico escolar que se preocupa com o bem da escola;  

(c) o território ligação vida ativa que aperfeiçoa a imagem da escola a bem 

das empresas e dos empresários e  

(d) o território de ligação e articulação entre ciclos de ensino que favorece 

claramente os professores do ciclo de ensino seguinte.  

 

No caso português, o projeto criado em 1996 possui características 

diferentes de território para território, por vezes mistas, sendo que cada um deve alocar 

os meios e os parceiros mais convenientes para em conjunto intervir no local, de modo a 

contribuir para produzir mudanças significativas.   

O estudo intitulado Efeitos TEIP: Avaliação de impactos escolares e 

sociais em sete territórios educativos de intervenção prioritária, desenvolvido pelo 

Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do instituto Universitário de Lisboa, em 

2011, agrupa os territórios  em quatro tipologias, definidas de acordo com os contextos 

em que se encontram:  

(1) Território de realojamento e exclusão social de periferia (índice de 

pobreza acima dos 70%);  
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(2) Território difuso, com bolsas alargadas de pobreza e também urbano e 

periférico;  

(3) Território urbano heterogéneo que abrange população de bairros sociais;  

(4) Território semi-rural com problemas de desemprego e pobreza (p. 12).  

 

Digamos que o estudo apresentado pelo CIES identifica os territórios em 

função dos problemas que apresentam e Barbieri em função da ação para a 

implementação da política de reeducação, recuperação e reintegração traçada que neles 

se desenvolve. 

 

A territorialização e a política dos três ‘erres’: reeducar, recuperar, 

reintegrar 

  A territorialização, no que respeita às escolas e tal como é referido por 

Stoer, Rodrigues e Magalhães (2003) citado em Barbieri (2003: 66), surge como uma 

forma de regular e enfrentar as ameaças à homogeneidade desejável do sistema social e 

educativo, de modo a permitir a globalização da educação. A necessidade de normalizar 

conduz em primeiro lugar à identificação das fraturas nessa homogeneidade para se 

proceder de seguida à sua reeducação, recuperação e reintegração (não se trata de 

reinclusão), ignorando-se frequentemente o background dos interesses e relações já 

estabelecidas por aqueles que se pretende reeducar. É uma política que afirmando 

promover a igualdade entre as populações mais desprotegidas pretende, no fundo,  

pacificá-las. 

Barroso (1999:13) refere que a territorialização visa:  

 

 

 

 

«…aliviar a pressão sobre o Estado, preservando o seu poder, 
organização e controlo». 
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  De acordo com Roque Amaro (1990) citado por Barbieri (2003:49), o 

território educativo consiste num espaço do qual se apropriou a população aí existente:  

 

 

 

 

É o território ao qual a população pertence, com o qual é solidária e para o 

qual deseja autonomia. Consiste num território com vida, em construção e que procura 

estabelecer relacionamentos ou articulações entre diferentes espaços, o económico, o 

social, o cultural, histórico, de comunicação e informação, jurídico, ideológico e 

geográfico, sendo por isso mesmo produtor de diversas e emergentes lógicas nem 

sempre coerentes entre si, mas que constituem a natureza do próprio território.  

  O poder local adquiriu maior importância à medida que se percebeu o seu 

papel na integração das populações migrantes, muitas vezes oriundas do interior ou do 

campo, que perdendo a sua comunidade e o espaço nela ocupado, necessitam de apoio e 

representatividade de modo a criar um novo sentir e pensar local, favorável à sua 

integração na estrutura existente. 

  A necessidade de reconstrução social dos territórios é uma preocupação 

internacional. Citando Barbieri (2003: 65):  

 

 

Essa preocupação vivida no nosso século e no anterior, desta feita no 

domínio das políticas educativas, verifica-se em França através das zonas de educação 

prioritária (ZEP), criadas num período em que a política governativa tinha uma maior 

preocupação com as desigualdades sociais, que promovem o princípio da igualdade de 

oportunidades e da inclusão social, mas também da tal necessidade de reconstrução da 

comunidade ou reconstrução social. É, na verdade, uma forma de responsabilização da 

« organizado e reconhecido de um ponto de vista político, 
social, económico e ideológico,  por um grupo ou classe social, 
(supostamente)  em  nome da população que nele habita e  com 
ele se identifica».  
 

«…podem constituir-se, institucionalmente, 
 como uma expressão do processo de  globalização…» 
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própria comunidade pelo seu comportamento social e para isso o estado parece reforçar 

a autonomia das escolas. 

  Através da territorialização das políticas educativas e da criação assistida 

de territórios educativos verifica-se uma mudança nas relações e nos papeis do estado. 

No seguimento do que já vinha acontecendo, com a importância cada vez maior, 

responsabilidades acrescidas que foram sendo atribuidas às autarquias e demais 

organizações no terreno, a escola tornou-se um « lugar central de gestão» (Barroso, 

1997) citado por Barbieri (2003:54) e parceiro privilegiado da comunidade local. 

 A territorialização é um conceito complexo de planificação e administração 

de políticas educativas que permite propositadamente a descentralização de poderes ou 

«afirmação de poderes periféricos», abre a porta aos diversos agentes locais e permite a 

«contextualizaçãoda ação política», tal como afirma Barroso (2005:140). Citando o 

mesmo autor (op.cit., 2005:141):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          « A territorialização é um fenómeno essencialmente político … 

pano de fundo um conflito de legitimidade entre o Estado e a 

Sociedade» e «É no quadro desta última perspetiva que se podem 

definir como grandes finalidades da territorialização: 

- Contextualizar e localizar as políticas e a ação educativas… 

- Conciliar interesses públicos (…”bem comum” para o serviço 

educativo) e interesses privados (…dos alunos e suas famílias). 

- Fazer com que na definição e execução das políticas educativas, a 

ação dos atores deixe de ser determinada por uma lógica de 

submissão, para passar a subordinar-se a uma lógica de implicação. 

- Passar de uma relação de autoridade baseada no controlo 

“vertical”, monopolista e hierárquico do Estado, para uma relação 

negociada e contratual…» 
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No caso português, as medidas que visam voltar a criar um novo espírito de 

comunidade em territórios, sobretudo de periferias, compostos por retalhos de 

população com origem e backgroud diversos não ocorre por iniciativa própria, mas por 

imposição oficial, encontrando-se, por esse mesmo motivo, fortemente dependentes do 

apoio estatal, que limita a sua autonomia e os interesses que representa. (Stoer, 1998:96, 

citado por Barbieri, 2003).  

Barbieri, (2003) afirma que foi neste quadro de descentralizações que desde 

1996 diversas medidas governamentais foram tomadas, com o objetivo de coordenar 

políticas educativas com vivências de comunidades locais, impondo-se simultaneamente 

a elaboração conjunta de projetos educativos e a participação de parceiros da 

comunidade no Conselho Pedagógico. 

  De acordo com Santos (1993:18), a perda da relação local e regional das 

populações advém do ganho da criação de relações e interdependências globais, 

criando-se na inexistência da unicidade espacial a coexistência de diversos territórios.  

O facto de políticas deste tipo se poderem encontrar em diversos países, tal 

como referi anteriormente ao enunciar as zonas de educação prioritária francesas, 

evidencia a necessidade de incutir um caráter global a algumas decisões tomadas ao 

nível da educação.  No quadro da integração europeia, a adoção de políticas 

emprestadas permite dar resposta às entidades que, numa perspetiva global e 

transnacional, regulam a educação. Em simultâneo permite justificar internamente 

algumas tomadas de decisão sobre as políticas educativas adotadas e possibilita a 

justificação pública em caso de fracasso (Barroso, 2003:83-86). 

 

Vicissitudes dos Territórios Educativos  

 De acordo com Barbieri (2003), aquando da aplicação do despacho 147-

B/ME-96, que estabelece a criação dos Territórios Educativos de Intervenção prioritária, 

existiu um envolvimento considerável por parte do Ministério da Educação em toda a 

implementação do programa. A primeira vicissitude acontece quando, prematuramente, 

afirma Barbieri, novas  medidas de política educativa tais como os Agrupamentos; a 

Autonomia das Escolas; a Gestão Flexível do Currículo; o Estudo Acompanhado, se 
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revelaram, em sua opinião, desfavoráveis ao desenvolvimento da política dos territórios 

educativos, uma vez que não houve tempo para que a apropriação e consolidação da 

medida de Território Educativo de Intervenção Prioritária fosse realizada. O programa 

transformou-se e tornou-se fundamentalmente administrativo e financeiro, Barbieri 

(2003:59): 

 

 

  

 Refletindo sobre a desejável intervenção da comunidade e dos parceiros na 

discussão e elaboração do Projeto Educativo de Estabelecimento, no Conselho Geral e 

no Conselho Pedagógico, encontramos a segunda vicissitude. Importa referir a 

dificuldade em criar condições e motivação à participação dos diversos parceiros, 

dificuldades essas que advêm da fraca ou inexistente visão sobre os problemas globais 

da educação, da diminuta motivação para a participação cívica, da dificuldade de 

representação dos parceiros nos órgãos de gestão da escola e da ausência de 

mecanismos facilitadores do debate entre os grupos genuinamente interessados na 

educação e que permitam ultrapassar a intervenção corporativa, abrindo portas para 

consensos (Stoer 1998, citado por Barbieri, 2003). O facto de se criarem projetos 

educativos de estabelecimento em vez de Projetos Educativos de Território reforça a 

existência da fratura entre a escola e o território. Ao invés, o projeto educativo deveria 

ser construído em função da identidade do território, incluindo-o, tornando-o um 

contributo para essa identidade, conferindo-lhe poder. Deste modo, tendo como ponto 

de partida a identidade do território estar-se-ia a definir uma política educativa para e 

com o território e não apenas para a escola, envolvendo assim a comunidade que se 

veria refletida no projeto, se apropriaria dele e lutaria pelo seu sucesso. 

 Segundo Stoer e Rodrigues, 1999, citados por Barbieri, (2003), o conceito 

de territorialização possui uma terceira vicissitude. Esta reside no facto do conceito em 

si mesmo ser evidenciador da negatividade associada à diferença e do deficit cultural, 

económico, social do território, que a retórica política pretende recuperar, reeducar, 

reintegrar. Assim sendo, aos olhos desse conceito, as comunidades são uma escultura 

imperfeita de argila húmida nas mãos do escultor, a escola, que tendo uma ideia 

« … neste curto espaço de tempo… há experiências, dinâmicas e 
relações…que não tiveram tempo para ser consolidadas e 
apreendidas…» 
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preconcebida para o seu objeto final, o território, como se o objeto fosse apenas seu e tal 

fosse possível, lhe acrescenta ou retira pedaços de barro até que ela esteja “perfeita” e 

acabada.  

O estudo Efeitos TEIP: Avaliação de impactos escolares e sociais em sete 

territórios educativos de intervenção prioritária (2011: 52), desenvolvido pelo Centro 

de Investigação e Estudos de Sociologia do instituto Universitário de Lisboa, identifica 

outra fragilidade ao referir que a escolarização dos projetos de Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP) e a sua definição tendo como base a rede escolar e não as 

associações externas subordina a educação à escola e desconsidera o potencial da 

participação da comunidade. Neste sentido o programa será entendido como uma 

compensação e o território encarado como um problema. 

  A tutela impõe aos territórios educativos outro constrangimento ao 

promover uma ideia de sucesso educativo associada aos resultados obtidos nas 

avaliações externas ou exames nacionais. A tentativa de normalização ou globalização 

através desse método acentua as diferenças, estigmatiza as populações e desacredita o 

futuro dos territórios educativos. O Despacho normativo nº 13-A/2012 de 5 de Junho, 

pune as escolas que apresentem piores resultados através da redução do crédito horário 

atribuído.   

O poder da educação que o programa dos Territórios Educativos de 

Intervenção Prioritária (TEIP) parece preconizar constitui parcialmente uma falácia, 

uma vez que, embora existindo menos exclusão no acesso ao conhecimento e no 

domínio das ferramentas que permitem acedê-lo, o fim da exclusão social, a ser alguma 

vez possível, não depende apenas desse fator. O Estado, camuflando a sua incapacidade 

para lidar com os problemas sociais e económicos provocados pela sociedade capitalista 

global, sentidos, sobretudo, pelas populações dos Territórios Educativos de Intervenção 

Prioritária, aponta diretamente o dedo à escola pela responsabilidade em produzir 

mudanças rápidas e profundas na população e indiretamente às comunidades/territórios 

envolvidos acusando-os de incapazes de decidir o seu próprio percurso. Para que a 

política dos três erres aconteça (reeducar, recuperar e reintegrar) é forçoso que ocorra o 

envolvimento das forças em presença no território, envolvimento esse que não depende  

exclusivamente da escola, mas para o qual esta tem que estar permanentemente 

disponível e deve promover em permanência. 
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Papéis e Funções do Gestor 

  A figura do diretor, entre o burocrata e o pedagogo, tem passado por 

diversas metamorfoses ao longo da história da educação e do ensino em Portugal. Tal 

como refere Barroso (2005), durante parte do século XX a investigação produzida busca 

a definição das características do bom diretor e a subsequente identificação das 

competências necessárias para o desempenho do cargo. O que será então o bom diretor? 

De acordo com as correntes atuais será aquele que evidenciar boas práticas de acordo 

com as oficialmente divulgadas, experimentadas noutros contextos e avaliadas 

internacionalmente como eficazes.  

Barroso (2005) referindo o estudo desenvolvido por Katz (1974) afirma que 

os chefes executivos desempenham três grandes categorias de tarefas e Morgan, Hall e 

Mackay (1983) citados por Barroso (2005) adaptando a proposta de Katz acrescentam 

mais uma tarefa, a última, às já definidas. Afirmam que os chefes executivos 

desempenham tarefas 1) técnicas, 2) de conceção, 3) de relações humanas e 4) de gestão 

externa. Num outro estudo realizado em 1991, por Barroso e Sjorslev sobre as estruturas 

de administração das escolas da Comunidade Europeia concluiu-se que as funções 

atribuídas aos diretores de escola se agrupam em 4 categorias: a) «administrativo e 

financeiro»; b) «pedagógico e educativo»; c) «relações internas»; d) «relações 

externas».  

 

Os mitos de Mintzberg 

  Mintzberg (1986) aborda a questão do trabalho do executivo no mundo 

empresarial de uma forma bastante interessante, como se escrevesse o guião de um 

programa do canal Discovery. De facto, o autor afirma existirem quatro mitos sobre o 

trabalho do executivo que não resistem a um exame microscópico:  

Primeiro, o executivo como o planejador sistemático e reflexivo que muitos 

creem ser, cai por terra ao observarmos que, na realidade, o seu ritmo de trabalho é 

frenético, as atividades que desempenha são breves, descontinuas, de índole variada e os 

executivos estão orientados sobretudo para agir.  
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O segundo mito consiste na afirmação de que o executivo não realiza tarefas 

de rotina. Na realidade, existem diversas tarefas rotineiras que o executivo é obrigado a 

desempenhar, desde cerimónias, negociações, obtenção de informações externas através 

do seu status.  

O terceiro mito defende que a melhor fonte de informações do executivo é a 

que ele acede através de um sistema formal de informações gerenciais. Através da 

observação, Mintzberg provou que os executivos recorrem a quatro meios de acesso à 

informação a saber: os documentos, os telefonemas, as reuniões e as inspeções de 

observação, sendo que preferem telefonemas, reuniões e, imagine-se, fofocas, boatos e 

especulações. Daí a dificuldade que o executivo sente em delegar tarefas, uma vez que 

os dados que lhe permitem tomar decisões se encontram, muitas vezes, apenas 

armazenados no seu cérebro.  

O quarto mito desmascarado por Mintzberg consiste na afirmação de que a 

administração é uma ciência e profissão. Se uma ciência implica procedimentos e 

programas específicos, sistemáticos e determinados e se desconhecemos os métodos 

usados pelos executivos, não conseguimos analisá-los cientificamente. Por outro lado, 

como poderemos afirmar que a administração é uma profissão se não se especifica o que 

os executivos devem aprender, se os seus programas de ação se encontram armazenados 

no seu cérebro e se são usados de acordo com a sua intuição?  

Tal como afirma o autor, embora o executivo tome as suas decisões da 

mesma forma que os seus antecessores do século XIX, as pressões a que atualmente está 

sujeito são muitas, a começar por aqueles a quem tem de responder pelos seus atos, ou 

seja, enquanto que no passado apenas responderia perante os proprietários e diretores 

atualmente, com o advento da democracia, responde também perante os subordinados, 

perante os consumidores, os órgãos do governo…  

Henry Mintzberg  (1986), com o intuito de ajudar o executivo a encontrar 

apoio no seu percurso e melhorar significativamente o seu desempenho, procura 

determinar em que consiste de facto esse trabalho e conclui que sendo uma figura 

extremamente versátil é capaz de desempenhar dez papeis diferentes que se encaixam 

em três grandes funções (ver Quadro 1). 
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Quadro 1 ‐ Funções e Papeis do Diretor (Mintzberg, 1986) 

 
Função Interpessoal 

 
Função Informacional 

 
Função Decisional 

 

    Empreendedor 

Imagem do chefe  Monitor Manipulador de distúrbios 

Líder  Disseminador Alocador de Recursos 

Contacto Porta‐voz Negociador 

  

 No desempenho da função interpessoal, o gestor transforma-se no 

representante ou símbolo da organização ao cumprir deveres sociais inerentes ao seu 

estatuto, torna-se líder devido à responsabilidade que tem para com a sua equipa e é um 

agente de contacto ou ligação nas relações com elementos externos á escola. 

No âmbito da sua função informacional ele adquire o papel de observador 

ativo que capta as informações necessárias ao desempenho das suas funções, difunde 

informações externas no interior da organização e constitui-se porta voz da organização. 

Quanto à sua função decisional o gestor toma a iniciativa e concebe 

mudanças na organização, gere crises e conflitos, gere recursos e tarefas e tem poder 

para negociar.  

Afirma também Mintzberg que os papeis não são separáveis e que de acordo 

com o âmbito da entidade produtiva, assim o gestor seleciona mais papeis do domínio 

interpessoal ou informacional ou decisional, sem, contudo poder abdicar dos restantes. 

O diretor eficiente necessita de ter uma visão global do trabalho que deve desempenhar, 

das pressões e dos dilemas que enfrentará e é desse entendimento que vai depender a 

seleção dos papeis que utiliza nas mais diferentes situações. 

 

As tarefas do diretor 

  Barrère (2005:41,42) defende que as tarefas do diretor se classificam em 

três categorias, a administrativa, a relacional e a decisional.  
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A primeira categoria prende-se com o trabalho burocrático ou 

administrativo a realizar pelo diretor, caracterizado pela variedade e profusão, podendo 

ocupar cerca de um terço do seu tempo. A segunda categoria relaciona-se com as 

interações formais ou informais que acontecem no desempenho do seu trabalho e que 

poderão ser constituídas por: reuniões internas e externas, encontros informais, presença 

nas instalações e gestão de conflitos. A terceira categoria, a da tomada de decisão sobre 

as linhas orientadoras da escola, que depende unicamente da gestão mental que o 

próprio gestor faz do seu agrupamento, surge, no estudo de Barrère, como uma tarefa 

delegada para segundo plano, ofuscada que é pelas duas primeiras, ou então dispersa e 

atomizada em pequenas decisões quotidianas. 

Tal como outros autores afirmam, as tarefas do diretor sobrepõem-se, 

articulam-se e são por vezes antagónicas, a dispersão, a sobrecarga, as solicitações 

permanentes. A imprevisibilidade e fragmentação das tarefas do diretor fazem com que 

nem sempre o seu trabalho seja visível, pois ao abranger tantos domínios o resultado da 

sua ação parece não se poder quantificar.  

De acordo com o estudo desenvolvido por Barrère os diretores observados 

têm dificuldade em traçar um padrão a partir dos seus dias de trabalho, afirmando que 

todos eles são atípicos. O trabalho administrativo é o menos apreciado, menos útil e 

mais difícil de concluir. O trabalho relacional, sobretudo aquele ao qual não conseguem 

fugir e que se prende com a presença em inúmeras reuniões, nem sempre se revela 

profícuo. Por outro lado as interações informais são globalmente muito úteis e permitem 

que o diretor mostre a sua presença no terreno e seja gestor de conflitos.  

 

 

«…la distinction entre des tâches dites ‘administratives’…des tâches 
que l’on peut appeler ‘relationnelles’, effectuées ou non dans des 
interactions formalisées, et des tâches de la décision, qui n’ont guère 
d’autre support que la gestion  mentale qu’en fait le chef 
d’établissement.» 



 

25 
 

A temporalidade 

                   Tal como afirma Barrère (2005:59-69) as diferentes tarefas do diretor 

desenvolvem-se em núcleos temporais e graus distintos. A autora atribui à 

temporalidade três categorias.  

 

 

                        

 

 

 

                 A primeira categoria relaciona-se com a normal duração do ano letivo, a 

segunda, e a mais central, prende-se com a urgência dos incidentes críticos do 

quotidiano e a terceira relaciona-se com o trabalho do diretor enquanto  perito, orientado 

por objetivos e por um projeto de direção que visa a melhoria dos resultados escolares e 

o progresso da vida da escola. 

                 Quanto à temporalidade do ano letivo, de caráter mais administrativo, ela é 

preenchida com reuniões cíclicas internas e externas, tarefas burocráticas que envolvem 

troca de informações e de dados. A temporalidade da urgência do quotidiano é 

imprevisível e instável. Envolve alterações súbitas em datas de reuniões, problemas 

informáticos ou o surgimento de problemas do quotidiano relacionados com alunos, 

entre outros. A temporalidade da urgência pode tornar-se numa devoradora de tempo 

que coloca em standby todas as restantes tarefas do gestor. Por último, a temporalidade 

do projeto, que Barrère (2005) distingue entre projeto oficial, mais burocrático e projeto 

geral do estabelecimento que procura uma intervenção efetiva nas necessidades locais. 

O trabalho do diretor reveste-se de diferentes densidades temporais no dia a dia, 

densidades que variam de escola para escola e assumem dinâmicas específicas em cada 

contexto, de acordo com as decisões de hierarquização tomadas pelo gestor. 

 

                  «La première temporalité est celle…des temps de la 
journée et de l’année scolaires…La deuxième est celle de l’urgence 
et a pour caractéristique d’être une réponse à des faits ne 
correspondant pas à la définition des situations de travail prévue 
par la première…La dernière temporalité vient de la prise au 
sérieux par les chefs d’établissement du travail d’expertise et de 
pilotage au local, avec des objectifs ou un projet propres, dans la 
perspective d’un progrès possible de la vie et des résultats de 
l’établissement.» 
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A visibilidade 

 

 

 

Segundo Barrère (2005) os diretores assumem diversas decisões que lhes 

permitirão tornar o seu trabalho visível seja em termos de obras de renovação do 

estabelecimento; seja apresentando novidades na oferta formativa; ou ao mudar o clima 

da escola melhorando as relações com e entre os alunos e docentes; ou ainda em termos 

dos resultados escolares. De modo a tornar visível o seu trabalho estabelecem  

processos de reflexão e avaliação interna e diagnosticam os problemas que produzem 

insucesso nos seus alunos, comunicam internamente e com o exterior divulgando as 

transformações que alcançam e assim ganham boa reputação. No entanto, nem sempre o 

trabalho decisional é tão grandioso e de mudanças drásticas como muitos julgam. 

Barrère refere que a visibilidade do trabalho do diretor pode classificar-se 

em duas categorias: a primeira é a visibilidade   perante os meios de comunicação social 

e a segunda é a visibilidade através do marketing da escola, transmissor de mensagens 

preparadas de modo atrativo para alunos e famílias,  que faz passar  a ideia de eficácia 

da organização.  Ambas são importantes para se alcançar a tão desejada modificação da 

reputação da escola.  

 

 

  

 Embora no estudo de Barrère os diretores observados considerem o 

trabalho decisional o verdadeiro trabalho, este, pode ser aparentemente invisível, 

misturado que está com as restantes tarefas e por ser composto de inúmeras micro-

decisões. Uma vez que no trabalho do diretor não é muito frequente a ocorrência de 

grandes decisões, imediatamente visíveis, são as respostas/reações às solicitações 

«Pour les chefs d’établissement, rendre visible ce qu’ils font est 
évidemment en enjeu en termes de carrière.» 

Barrère (2005:83) 

« Pour les chefs d’établissement, travailler, c’est avant 
tout agir.» 

Barrère (2005:71) 
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inesperadas e urgentes que constituem o motor da mudança e o verdadeiro trabalho 

decisional. 

   Sendo que para os diretores trabalhar é principalmente agir, tal como 

Mintzberg também afirmou, então a reação aos acontecimentos é que produz mudanças 

significativas e são as mudanças que tornam visível o verdadeiro trabalho do diretor.  

Numa pequena revisão de literatura sobre o gestor escolar e os seus papéis, 

a partir de dissertações do repositório da Universidade de Lisboa, refiro os trabalhos de   

Isabel Moura e de Bruno Santos em virtude da diferente perspetiva de análise do mesmo 

tema. Isabel Moura apresenta uma visão interior do gestor enquanto ator e Bruno Santos 

uma visão exterior do gestor através dos olhos da Inspeção Geral de Educação. 

Isabel Moura na sua tese de mestrado intitulada O coordenador de 

estabelecimento: papéis de gestão e áreas de influência (2009), cujo propósito foi a 

descrição e análise do trabalho do gestor na atividade de regulação do agrupamento e a 

reflexão sobre o trabalho da coordenadora de escola, partiu de duas perguntas: quais os 

papéis de gestão ativados pela coordenadora no sistema de regulação local? Como é que 

ela, nas interações com os outros atores internos e externos, gere e cria a coordenação 

da ação? O seu estudo problematizou a gestão intermédia e focou os papeis de gestão e 

as áreas de influência do gestor. Teve como propósitos iniciais descrever e analisar o 

perfil do trabalho quotidiano de uma coordenadora de estabelecimento; caracterizar o 

seu trabalho no contexto da atividade de regulação; descrever e analisar o seu “guião de 

regulação”; responder às expectativas da coordenadora: “ver a globalidade” do seu 

trabalho, “refletir sobre o trabalho desenvolvido”; devolver um “texto/imagem” do seu 

trabalho e um guião de questões que permita essa avaliação/reflexão. Moura conclui que 

o cargo de coordenador de estabelecimento foi entendido como “lugar” de ação cultural 

e política e constitui-se como um autor no sistema de regulação autónoma do 

estabelecimento. O seu guião de regulação é construído a partir do modo como 

interpreta as orientações legais, mas também do modo como, nas interações no 

quotidiano, gere e cria a coordenação da ação. 

   Bruno Santos apresenta na sua tese um estudo de âmbito bastante 

diferente do anterior, denominado Análise do papel do gestor escolar à luz do discurso 

da IGE (2009), com o objetivo de identificar as possíveis representações do diretor, as 
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possíveis mutações relativamente ao seu papel e respetivas dinâmicas funcionais de 

acordo com os modelos de gestão escolar propostos por Barroso. A investigação 

pretende adquirir o conhecimento interpretativo do fenómeno. Do estudo ressalta a 

visão tripartida que a IGE apresenta do papel do Gestor - o administrador, o profissional 

e o gestor - por força da influência e da sobreposição das diferentes lógicas de ação. 

Santos conclui que a IGE propõe ao diretor gestor escolar uma mudança de paradigma 

no sentido da modernização e da democratização. Um modelo de gestão inspirado na 

racionalidade tecnocrática, moderna e flexível conducente à edificação de uma escola de 

qualidade, mais dinâmica, coesa e partilhada, alargada à participação da comunidade 

educativa e ao pluralismo ideológico. Quanto à imagem do diretor administrador a IGE 

vem reforçar a dependência deste da administração central, em virtude do pressuposto 

da obediência institucional. Por fim, relativamente à representação do diretor 

profissional, a IGE reafirma a importância deste se assumir como líder profissional e 

pedagógico e gerir a margem de autonomia dos professores. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo pretende apresentar os passos e procedimentos da 

investigação, bem como as técnicas de recolha e tratamento da informação utilizadas. O 

propósito central da pesquisa consiste na observação, descrição e compreensão dos 

papéis e estratégias prevalentes no trabalho do diretor de uma escola TEIP ao colocar 

em marcha o seu projeto. A análise que proponho realizar baseia-se em três 

procedimentos de recolha de dados, a saber: uma observação do quotidiano da diretora 

do Agrupamento de Escolas de Vialonga, uma entrevista à diretora do referido 

agrupamento e a análise documental do Projeto Educativo e do seu Plano de 

Intervenção. 

Passos e procedimentos da investigação 

  Os passos metodológicos da investigação foram desenvolvidos em três 

fases. 1º estabeleci o contacto inicial com a diretora para recolha de alguns dados, 2º 

efetuei o trabalho de recolha de dados e por último realizei o trabalho de tratamento e 

análise da informação.  

  Na segunda fase do trabalho realizei uma observação estruturada de um 

período de dois dias de trabalho da diretora, uma entrevista semiestruturada para 

recolher informações que permitissem inteirar-me sobre as conceções que a diretora tem 

sobre o seu próprio trabalho e foi analisado o projeto de intervenção da diretora bem 

como o projeto educativo do agrupamento. 

  Os instrumentos construídos e aplicados na recolha de dados foram: a 

grelha de observação naturalista e o guião de entrevista semiestruturada 

  Os instrumentos construídos para tratamento e análise dos dados foram: 

grelha de categorias analíticas do conteúdo da entrevista e a tabela de tratamento 

estatístico das observações. Na grelha de categorias da entrevista também introduzi a 

informação recolhida através do projeto de intervenção da diretora com o objetivo de 

classificar os dados. 
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O Problema 

   O problema em estudo é a identificação do modo como a gestora conduz  

o seu trabalho quotidiano, que funções e papeis desempenha, como reage face aos 

constrangimentos do quotidiano de forma a tirar deles o melhor partido para conseguir 

operar mudanças irreversíveis na escola e em simultâneo, como desenvolve o  projeto 

de mudança que construiu para a escola são as questões da investigação.  

  

  Desta forma, o problema de investigação consiste em entender de que 

modo a diretora de uma escola inserida num território educativo de intervenção 

prioritária dirige o seu projeto, que estratégias privilegia no desempenho dos diferentes 

papeis e funções inerentes ao trabalho de gestora, de forma a não perder de vista as 

linhas mestras que traçou para alcançar a mudança desejada para a escola. 

 

Eixos de análise 

Foram utilizados dois eixos de análise na investigação do problema: 

Eixo 1: Observação e descrição do trabalho da gestora  

Funções da gestora 

Externas  Internas  

 
Caracterização da sua relação com a 
tutela. 

  
Caracterização da sua relação com os EE e 

outros intervenientes. 

 

Caracterização do modo como encara as 

urgências do quotidiano no seu plano: 

ameaça ou alavanca para a mudança. 

Caracterização das suas relações com os 

outros. 

Eixo 2 – Observação, descrição e compreensão das representações e 

perspetivas da gestora sobre o cargo e o projeto de ação 

Compreensão sobre o modo como encara a 

temporalidade da urgência face ao 

cumprimento do seu próprio plano. 

Compreensão sobre a importância da 

visibilidade da sua ação e da escola como 

contributo para uma mudança de imagem. 

 

   A investigação baseia-se em três procedimentos de recolha de dados, a 

saber: observação do quotidiano da diretora, entrevista  e  análise documental . 
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Técnicas de recolha e tratamento da informação 

A pesquisa arquivística 

                      Citando Afonso (2005:88): 

                       

 

 

 

                     De acordo com o mesmo autor, constitui uma «metodologia não 

interferente» e «em que os dados são obtidos por processos que não envolvem recolha 

direta de informação». Quanto à natureza dos documentos, Afonso (2005: 89-91) 

classifica-os em três categorias: oficiais, públicos e privados.  

 

 

 

 

 

                   

                       

 

Nesta investigação os documentos inserem-se na primeira categoria e são 

constituídos pelo curriculum vitae da diretora, o projeto de intervenção, o projeto 

educativo do agrupamento, o projeto do Território Educativo de Intervenção Prioritária 

do agrupamento, o Diário da República e relatório do estudo financiado e encomendado 

pelo Ministério da Educação.  

«A pesquisa arquivística consiste na utilização de informação 
existente em documentos anteriormente elaborados, com o 
objetivo de obter dados relevantes para responder às questões 
de investigação». 

«        Os documentos oficiais encontram-se nos arquivos dos diversos 
departamentos da administração pública …e constituem um registo da 
atividade quotidiana da administração educacional… Estão também 
incluídas nesta categoria as publicações oficiais do estado… 
            Na documentação  privada, em geral de acesso mais restrito, 
incluem-se os arquivos de empresas, escolas particulares, partidos 
políticos, sindicatos…arquivos de sondagens e inquéritos públicos…  
           No âmbito da documentação privada surgem finalmente os 
documentos pessoais, os quais são muito utilizados nos estudos 
biográficos  e nas histórias de vida… Trata-se de correspondência 
pessoal…das agendas…» 
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A observação 

      O gestor, tal como todo o ser humano evidencia comportamentos para 

atingir finalidades que determina para si e que estão presentes na sua relação com o 

meio em que desenvolve a sua ação. É através da observação direta dessa relação que 

poderemos tentar identificar os seus atos e obter a explicação para os mesmos. Estrela 

(1994) afirma que a investigação tem como principal objetivo contribuir para uma 

atitude experimental e que a intervenção só pode acontecer com base na observação e 

problematização do real.  

  Quanto aos objetivos da investigação poderemos encontrá-los ao 

respondermos à pergunta: para que observo? , ao que se segue a delimitação do campo 

a observar, ou seja: o que observo? Estes dois fatores determinam a estratégia a seguir, 

isto é, como observar. Primeiramente há que escolher as formas e os meios a usar na 

observação; de seguida os critérios e unidades para o registo de dados; em terceiro lugar 

os métodos e técnicas de análise e tratamento de dados.  

  Quanto à situação do observador, De Landsheere (1979), citado em 

Estrela, (1994:45), refere que a observação naturalista é a que observa «o 

comportamento dos indivíduos nas circunstâncias da sua vida quotidiana.». Trata-se de 

« uma forma de observação sistematizada, realizada em meio natural…» que serve 

para quantificar e descrever o comportamento do homem. O observador não tem 

qualquer participação.  

A observação naturalista é, no entanto, uma técnica sistematizada de recolha 

de dados, uma vez que procura captar a coerência entre os processos observados e os 

resultados obtidos. Tal como refere Estrela (1994:45) «A observação naturalista visa 

explicar o porquê e o para quê através do como.». O observador realiza o seu trabalho 

através do cruzamento dos dados da observação objetiva com a inferência, esta permite 

conceber hipóteses de entrosamento entre a situação e o comportamento observados. 
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Descrição da observação 

  A observação foi realizada ao longo de dois dias de trabalho da diretora, na 

sala da direção tendo procedido ao registo dos dados conforme se verifica (ANEXO 1) 

através do protocolo de observação construído com base em Estrela (1994: 255).  

A utilização de um protocolo de observação é facilitadora do trabalho de 

observação uma vez que se trata de um documento estruturado e organizado, o que na 

fase de análise dos dados é facilitador da leitura e categorização dos mesmos. 

Relativamente às duas observações devo dizer que  se realizaram nos dois períodos do 

dia e em dois dias consecutivos. Como mera observadora,  foi possível acompanhar 

todo o trabalho sem a existência de qualquer restrição, embora num dado momento, 

quando  recebia uma encarregada de educação, em virtude de ir abordar um assunto do 

foro íntimo da educanda, me fosse pedido para saír.  

A observação estruturada da gestora permitiu-me captar a sua interpretação 

da realidade e a visão que evidencia através das suas decisões sobre a escola e a 

educação. Sendo a observação, uma das técnicas privilegiadas na investigação educacional, 

permite um contacto directo entre o investigador e o objecto em estudo, não condiciona, é útil e 

fidedigna. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim com base nos objectivos e eixos de investigação, os propósitos eram 

os seguintes: 

1. Descrever o trabalho quotidiano da diretora. 

2. Caracterizar as atividades quanto aos interlocutores, aos tempos, aos assuntos. 

  Estas observações permitiram obter a caracterização do quotidiano da 

diretora e identificar que papeis privilegia no seu modelo de gestão, registar o modo 

“ A observação é uma técnica de recolha de dados particularmente útil e 
fidedigna, na medida em que a informação obtida não se encontra 
condicionada pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos, como acontece 
nas entrevistas e nos questionários” 

Afonso (2005:91) 
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como reage aos constrangimentos impostos pelo tempo e que ação coloca em prática em 

prol da visibilidade da escola e do seu trabalho.  

  O protocolo da observação foi tratado através da análise estatística 

descritiva de modo a permitir o sumário dos resultados obtidos. 

 

A entrevista 

      A entrevista como fonte de informação é a forma mais comum de 

recolher dados e pode ser utilizada conjuntamente com outras técnicas. De acordo com 

Bogdan e Biklen (1994:135) as entrevistas possuem diferentes graus de estruturação e 

podem ser realizadas com ou sem guião definido. 

 

 

 

A semiestruturação da entrevista confere-lhe alguma flexibilidade uma vez 

que as questões poderão não seguir a ordem prevista no guião, poderão ser colocadas 

questões imprevistas e permite ao entrevistado orientar as suas respostas de uma forma 

mais autónoma e menos espartilhada, desenvolvendo-as de acordo com o que considera 

mais relevante para explanar a compreensão geral das suas perspetivas sobre o tópico. 

 

A entrevista semiestruturada 

  Para a realização da entrevista semiestruturada foi construído o guião com 

os seguintes objetivos gerais e específicos:  

 

Objetivos Gerais 

1. Aprofundar as ideologias relativas à escola e ao seu papel enquanto diretora, 

subjacentes ao seu plano de ação. 

« As entrevistas qualitativas variam quanto ao grau de estruturação. 
Algumas, embora relativamente abertas, centram-se em tópicos 
determinados ou podem ser guiadas por questões gerais. » 

 



 

36 
 

2. Identificar áreas de trabalho no âmbito da gestão do projeto pessoal para o 

agrupamento que valorizem as principais intenções da diretora. 

3. Obter informações sobre o modo como avalia a sua ação no processo de 

transformação da escola. 

4. Conhecer as estratégias utilizadas para por em prática esse projeto. 

 

Os dois primeiros objetivos gerais pretendem esclarecer quais as áreas 

de trabalho recorrentes no desempenho do cargo de diretora do agrupamento e os 

seus papéis enquanto tal. 

Quanto ao segundo objetivo, pretende-se obter informação sobre a 

forma como a diretora transforma contingências em estratégias e como torna 

visíveis as suas ações de modo a revitalizar a reputação do agrupamento junto dos 

Encarregados de Educação, da comunidade, dos parceiros e da tutela de modo a 

produzir mudanças internas e externas. 

Objetivos específicos 

1. Conhecer os papéis desempenhados na gestão da escola em prol das 

mudanças na organização e no funcionamento desta. 

2. Identificar o modo como gere a sua ação dentro e fora da escola de modo a 

produzir mudança. 

 

O guião elaborado baseou-se nas informações recolhidas através da leitura 

do Projeto de Intervenção da Diretora e do Projeto Educativo do Agrupamento, para 

aprofundar as temáticas abordadas no enquadramento teórico sobre o trabalho do gestor 

com base em Mintzberg (1986) e Barrèrre (2005)  e provenientes da análise dos dados 

recolhidos. 

 

A análise de conteúdo  

A análise de conteúdo, associada à entrevista, segundo Bardin (1977) é um 

conjunto de instrumentos metodológicos que tem como objetivo a análise das 
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comunicações e o tratamento das informações contidas nas mensagens numa perspetiva 

quantitativa ou não e deve permitir o estabelecimento de inferências. A análise de 

conteúdo busca a inferência de conhecimentos sobre as condições de produção da 

comunicação, sobre o meio em que o emissor se move ou ainda sobre as consequências 

do seu enunciado.  

Sendo a análise de conteúdo um método empírico, tem que ser criada a cada 

passo de acordo com o que se pretende analisar e não é possível a utilização de 

instrumentos padronizados. Para se proceder à análise do conteúdo da comunicação é 

necessário fragmentar essa mesma comunicação em pequenas unidades ou categorias de 

modo a facilitar a leitura e a sua consulta.  

Poder-se-á afirmar que a análise de conteúdo possui três etapas, a primeira 

designada como pré análise consiste na organização do material de trabalho, na leitura 

dos registos, na definição das unidades de registo de modo a obter os indicadores úteis à 

pesquisa; a segunda etapa dedica-se à exploração do material através da análise 

sistemática dos registos, em função das categorias estabelecidas anteriormente e a 

terceira fase corresponde ao tratamento estatístico dos resultados e inferências e 

interpretação dos mesmos. O tratamento estatístico permitirá o destaque das 

informações obtidas, a inferência e a interpretação revelarão os significados e as 

representações psíquicas e sociais para a pessoa em estudo através da sistematização dos 

resultados relacionando-os com os objetivos iniciais poder-se-á encontrar o verdadeiro 

significado por trás do que se diz.  
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CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA INVESTIGAÇÃO 

Neste capítulo proceder-se-á à apresentação dos dados sobre o contexto da 

ação, o projeto do território educativo de Vialonga, o projeto de intervenção da diretora, 

a sua descrição através do seu currículum vitae, a observação e a entrevista e serão 

analisados os dados obtidos. 

 

O contexto da ação  

  O agrupamento de escolas onde se realiza a investigação situa-se num 

território educativo de intervenção prioritária, na zona da grande Lisboa e desde que a 

diretora atual aí exerce funções a sua dinâmica tem passado por diversas mutações 

maioritariamente positivas. A relação com as famílias, com a Associação de Pais, com 

as minorias, a estabilização do corpo docente, a melhoria das aprendizagens 

curriculares, culturais, desportivas e cívicas são aspetos importantes da mudança. 

  A EB 2.3, palco da investigação, é constituída por seis pavilhões e um 

campo de jogos com um pouco mais de 20 anos, sem plano tecnológico,  com cerca de 

55 turmas e mais de 100 docentes. O recreio é exíguo e apenas possui a pérgula como 

espaço convidativo no exterior, uma vez que no campo de jogos os alunos não podem 

permanecer em virtude das aulas de educação física. Existe uma sala de audiovisuais e 

um centro de recursos com biblioteca e cerca de 6 computadores milenares. 

   

O Projeto TEIP de Vialonga 

  A escola básica 2.3 de Vialonga, sede do Agrupamento com o mesmo 

nome é constituída por territórios urbanos heterogéneos, com vários setores sociais em 

presença, mas abrangendo franjas significativas provenientes de bairros de habitação 

social. Insere-se na freguesia de Vialonga, do concelho de Vila Franca de Xira, com 
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cerca de 20 000 habitantes de baixíssima escolarização. Na freguesia existem dois 

bairros de habitação social, que albergam numerosas famílias oriundas dos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa, dois bairros de barracas onde residem os 

indivíduos de etnia cigana e também outras famílias pobres e desestruturadas, na 

freguesia começaram, nos últimos anos, a juntar-se, famílias de classe média, fruto do 

desenvolvimento da construção civil na localidade.  

    TEIP desde 1996, este Agrupamento reconhece a importância de manter o 

estatuto de discriminação positiva de que beneficiou ao longo destes anos e que tornou 

possível a criação de uma cultura de Escola, reconhecida publicamente por diversas 

instituições e investigadores. O projeto TEIP deste agrupamento desenvolveu-se em 

duas etapas, a primeira com a duração de aproximadamente dez anos, entre 1996 e 

2006, é comumente designada de 1ª Geração ou TEIP I e a segunda etapa ou 2ª 

Geração, TEIP II, teve início em 2006.  

 

De 1996 a 2006 (1ª Geração) 

    Entre 1996 e 2006 os Projetos Educativos do agrupamento definiram 

como metas:  

(i) a eliminação do clima de indisciplina/violência;  

(ii) o combate ao abandono escolar; 

(iii)  a melhoria dos resultados escolares; 

(iv) a  educ a ç ã o  p a r a  a  C i d a d a n i a ,  c o m p a r t i c u l a r  e n f o q u e  

na  de f i n i ç ã o  de  regras de conduta claras, relações interpessoais, 

responsabilização e respeito pelos equipamentos disponibilizados.  

 

   A estratégia dirigida aos professores, a partir de 1998/1999, cuja 

prioridade se revelou decisiva foi a luta pela estabilidade do corpo docente,  

permitindo que, progressivamente, a escola assentasse o seu percurso nos seguintes 

princípios:  
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(i) A continuidade pedagógica, a constituição de equipas pedagógicas 

conhecedoras da realidade e “comprometidas” com o 

acompanhamento e sucesso educativo dos “seus alunos”. 

(ii) O corpo dos Diretores de Turma na coordenação das equipa 

pedagógicas, acompanhamento do trabalho dos seus alunos e 

estabelecimento de relações fortes com os encarregados de 

educação.  

 

   A estratégia traçada pela direção e corpo docente, dirigida aos alunos, para 

travar o elevado absentismo, as elevadas taxas de retenção, o clima de indisciplina e 

violência foi a aplicação das medidas organizacionais seguintes: reuniões com os alunos 

e encarregados de educação, por vezes alargadas aos professores da turma, reforçando 

ligação e  responsabilização as famílias. Este trabalho permanente transmite segurança e 

confiança aos pais e à comunidade, é gerador de boa reputação para o agrupamento e 

permite conhecer melhor o perfil das famílias e dos alunos, de modo a poder prestar-

lhes um serviço digno, de qualidade, devidamente participado e gerador de mudança. 

 

De 2006 ao presente 

   Na declaração de transição do projeto TEIP I para o TEIP II afirma-se o 

progresso da escola, mas a ambição, para o agrupamento, ainda não está satisfeita e 

pretende-se através do TEIP II reduzir as retenções e melhorar a qualidade das 

aprendizagens. Declara-se, no projeto de 2ª Geração, que as vitórias já conseguidas são 

ainda insuficientes e muito frágeis e a descontinuidade do trabalho poderia deitar por 

terra todo o esforço e empenhamento dispendidos. O TEIP II surge como uma 

oportunidade de consolidação e de abertura de novas frentes de ação.    Assim sendo, o 

projeto de 2ª Geração tem como grandes objetivos de continuidade: 

(i) consolidar o trabalho, mantendo – e revitalizando – as estratégias já 

implementadas, com enfoque particular na qualidade das 

aprendizagens, na educação para a cidadania e na  articulação com 

as famílias;  
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(ii) reforçar as medidas de diferenciação pedagógica tanto no ensino 

regular, como nos percursos alternativos;  

(iii) articular entre ciclos, como uma prática permanente e garante do 

necessário  acompanhamento do percurso escolar dos alunos; 

(iv) assegurar competência e inclusão social na utilização da Língua 

Portuguesa, a todos os alunos para quem esta é a 2ª língua;  

(v) combater o insucesso; 

(vi) melhorar de resultados nas Provas Nacionais; 

(vii) alargar a rede do pré-escolar; 

(viii) aprofundar o trabalho de Educação para a Cidadania;  

(ix) desenvolver a participação em Projetos  Europeus.  

 

As novas frentes de intervenção são:  

(i) Criação de núcleos de excelência no desporto e na música;  

(ii) Garantir o acesso à cultura e educação artística. 

 

 Este TEIP 2ª Geração tem uma perspectiva mais abrangente das necessárias 

interações entre a escola e os restantes parceiros. Essa perspectiva abre-se ao exterior na 

construção da mudança.  

 

A Diretora  

   Nascida na cidade do Porto em 1943, licenciada em História e com 

formação em Gestão Escolar promovida pelo INA, Maria Armandina Costa Soares 

possui uma vasta experiência profissional e de intervenção social vividas em 

Moçambique, onde trabalhou de 1962 a 1972, tendo participado no processo de 

lançamento e organização da Biblioteca Nacional, e em Angola (Luanda) local em que 

desempenhou uma participação ativa no movimento pro sindical dos professores de 

1972 a 1975. No pós 25 de abril envolveu-se ativamente no processo de descolonização 

de Angola e militou no MPLA, tendo sido responsável pelo Grupo de Ação que 
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desenvolvia trabalho na educação. Em 1975 regressa a Moçambique onde permanece 

até 1981 e participa em diferentes trabalhos de direção da Escola Industrial, Seminários 

para a definição de Currículos e Programas, elaboração de manuais e formação de 

professores.  

Em 1981 regressa a Portugal e exerce a sua atividade docente em Setúbal 

durante oito anos. A partir de 1989 transita para o Concelho de Vila Franca de Xira. 

Participa e dinamiza projetos de História Local e de divulgação do Património Histórico 

construído.  

Em Vialonga coordena o Projeto de Rede de Bibliotecas Escolares e o 

Programa Nónio. Durante quatro anos foi vice presidente da Escola Dr. Vasco Moniz e 

é presidente do Agrupamento de Escolas de Vialonga desde 1998. Em 8 de março de 

2004 foi condecorada com o grau de Comendador da Ordem da Instrução Pública pelo 

Senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio e em 13 de novembro de 2007 foi-

lhe atribuído pelo Ministério da Educação o Prémio de Mérito Liderança. 

 In Documento oficial de candidatura ao cargo de diretora, 

acervo do Conselho Geral do agrupamento. 

O Projeto de intervenção 

  O projeto refere o empenhamento, a visibilidade e o prestígio como três 

dos aspetos que pretende desenvolver ao assumir o cargo de diretora inovadora e 

promotora da mudança da imagem da escola. As suas intervenções na Comunicação 

Social, em Instituições de Ensino Superior, a abertura das escolas do agrupamento a 

investigadores nacionais e estrangeiros, são um contributo para a visibilidade e prestígio 

da instituição. Termina com o desafio a todos para a construção de uma Escola Pública 

de Qualidade.  

  O seu plano de intervenção reforça e expande de forma dinâmica e com 

sentido de oportunidade o trabalho já realizado. Centrado na ideia de mudança, o 

projeto estabelece como condição a ruptura com o passado através de diversas incisões 

táticas desafiantes, mas decisivas e determinadas, que identifico: construção do 

agrupamento de escolas, criação de um corpo docente próprio e estável, constituição de 

equipas pedagógicas, coesas e empenhadas, formação de professores no próprio 
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agrupamento e em ações claramente direcionadas para as necessidades da escola. Outros 

fatores de mudança e inovação foram o desenvolvimento da articulação horizontal e 

vertical do corpo docente do agrupamento e a eliminação da indisciplina na escola 

através de medidas menos impessoais e punitivas, mas mais reflexivas, humanizadas e 

construtivas, através do reforço da educação para a cidadania, um dos pontos fortes. 

 A preocupação com a inovação e simultaneamente com a visibilidade ou 

imagem do agrupamento evidencia-se na criação da Unidade de Apoio à Família e na 

promoção de reuniões com as Associações de Pais, visando a sua participação, inclusive 

a sua escolarização, através da educação e formação de adultos. O esforço bem sucedido 

para promover e garantir a inclusão de todos os alunos, com respostas diferenciadas, 

garante da equidade e integração futura dos jovens na vida ativa, resulta na mudança das 

práticas da escola.  

A necessidade de mudar a imagem da escola perante a regulação implícita 

da população e explícita da tutela, da diretora e dos coordenadores, empurrou a 

pilotagem para a reformulação das estratégias de organização do trabalho em sala de 

aula, conducentes à melhoria dos resultados escolares dos alunos e das suas 

competências, através da implementação do TA (trabalho autónomo). 

 A vertente fortemente cultural do projeto constitui um trampolim de 

inovação, mudança e visibilidade, uma vez que assegura a igualdade no acesso à cultura 

e à sua produção, através da criação de uma orquestra e do ensino integrado da música.  

Ver quadro 2 e consultar anexo 6 onde se encontra a categorização dos 

dados documentais. 

Quadro2: Papeis de gestão, ocorrências e percentagem na proposta de intervenção 

DECISIONAL  INTERPESSOAL INFORMACIONAL  TOTAL

7  5 1 13

53.85%  38.46% 7.69% 100%

 

                As propostas de ação constantes do projeto de intervenção da diretora objeto 

de estudo permitem verificar a predominância da existência futura de papeis de gestão 

decisionais e interpessoais, com destaque para os primeiros. 
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 Afirma que tem coragem para “aproveitar os caminhos pelo meio”. 

 

 

 

O quotidiano da diretora através da observação 

  O cargo de diretora é executado em exclusividade, significando que a 

diretora não leciona qualquer turma. O seu trabalho orientado a partir de um plano de 

intervenção traçado por si mesma é constantemente interrompido por pequenas 

urgências e micro decisões que fazem a máquina avançar.  

Quadro 3: Papeis de Gestão (Mintzberg, 1986) 

PAPEIS 
CATEGORIZAÇÃO (Mintzberg) 

Nº de 
ocorrências 

Percentagem

INTERPESSOAIS  Deveres  sociais  inerentes  ao  seu 
estatuto ou autoridade.  10  14.9% 

Representante/símbolo

Líder  Responsabilidade perante toda a sua 
equipa.  33  49.17% 

Agente de ligação  Relações  com  elementos  externos  à 
escola  16  23.84% 

INFORMACIONAIS  Captador de informações.
21  31.29% 

Observador ativo 

Difusor  Transmissor de informações externas 
para  o  interior  da  organização  e 
intercomunicador. 

10  14.9% 

Porta‐voz  Relações públicas
12  17.88% 

DECISIONAIS  Detém  a  iniciativa  e  concebe  as 
mudanças  controladas  na 
organização. 

7  10.43% 
Empreendedor 

Regulador  Gestor de crises
22  32.78% 

Repartidor de recursos Alocador  de  recursos,  gestor  de 
recursos e de tarefas.  16  23.84% 

Negociador  O seu poder confere‐lhe o direito de 
negociar  tanto  recursos  como 
atividades. 

2  2.98% 

TOTAL de ocorrências  149  100% 
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                Após tratamento dos dados da observação da diretora em ação e fazendo uma 

apreciação dos mesmos, verifica-se que se destacam os papeis interpessoal e decisional.  

O papel interpessoal ocupa o primeiro lugar e acentua o seu perfil associado às relações 

com elementos externos à escola, o seu perfil de líder responsável pela equipa. O 

segundo, o papel decisional destaca o seu perfil de agente regulador, repartidor de 

recursos e detentor da iniciativa para conceber as mudanças na organização. 

                Ao comparar o Quadro 3, obtido através da observação da gestora em ação, 

com os resultados presentes no Quadro 2, análise do seu projeto de intervenção, 

verifica-se uma inversão. Na verdade, no projeto de intervenção a diretora previra que 

mais de 50% das suas ações fossem de caráter decisional, no entanto ocorre a inversão 

dos papeis privilegiados anteriormente e como foi referido no parágrafo anterior o papel 

interpessoal é prevalente. 

 

As atividades da gestão  

Quadro 4: Tarefas de gestão (Katz, 1974) 

TAREFAS  CATEGORIZAÇÃO
(Katz) 

EXEMPLOS 

TÉCNICAS/EDUCATIVAS Afeta  à  natureza  específica  da 
organização 

Assina  um  documento  para  o 
tribunal. 

DE CONCEÇÃO/GESTÃO 
OPERACIONAL 

Funcionamento global e controlo 
da organização 

Faz mapa de  tempo útil  em  sala 
de aula. 

RELAÇÕES HUMANAS/ 
LIDERANÇA E GESTÃO DE 
PESSOAL 

Gestão de pessoal Fala  com  professor  sobre  um 
aluno,  dá‐lhe  instruções  e 
distribui‐lhe tarefas. 

GESTÃO EXTERNA/PRESTAÇÃO 
DE CONTAS E RELAÇÃO COM A 
COMUNIDADE 

Relações  com  a  comunidade  e 
prestação de contas 

EE  vem  pedir  intervenção  da 
diretora  para  arranjar  vaga  para 
os menores a seu cargo na escola 
da sua nova área de residência. 
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Quadro 5: Tipo de tarefas desempenhadas pela diretora 

  

Ao analisar os Quadros 4 e 5 e de acordo com a categorização das tarefas de 

gestão de Katz (1974), verifica-se que o número de ocorrências foi mais elevado no 

caso das tarefas de gestão externa/ relação com a comunidade e prestação de contas, ao 

que se seguiram as tarefas de gestão operacional de funcionamento global e controlo da 

organização. Este facto permite afirmar que a diretora assume um perfil político social 

de negociadora e mediadora entre os envolvidos no processo, de modo a garantir que os 

resultados alcançados sejam os mais favoráveis a alunos, pais, professores e também à 

tutela.  

Quadro 6: Interlocutores versus atividades 

Obser  Ativid.  Alunos  EE  Prof. ME Câmara 
Mun. 

Outra 
Escola 

Pessoal 
Aux. 

Seg.
Social 

Total 
Interloc. 

1  34  16  4  5 3 2 1 1  2 34

2  32  11  0  8 1 0 0 0  1 21

Total  66  27  4  13 4 2 1 1  3 55

100  40,91%  6,06
% 

19,7
0% 

6,06
% 

3,03% 1,52% 1,52%  4,55% Perc. 

 

                 A interpretação do Quadro 6 permite afirmar que os interlocutores mais 

frequentes da diretora objeto de estudo foram os alunos (40,91%), seguidos dos 

professores (19,70%). Os encarregados de educação ocupam o terceiro lugar na tabela 

em parceria com o Ministério da Educação (6,06%). 

 

 

 

Observação  Técnicas/ educativas  Gestão operacional Relações humanas  Gestão externa

1  7  12 3 17 

2  5  6 4 11 

Total  12  18 7 28 
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Quadro7: Tempo versus Interlocutores (min) 

Observ.  Alunos  Prof.  EE  Pessoal 
Auxiliar 

Parceiros Seg. 
Social e outros 

ME Câmara 
Mun 

Ass.Pais

1  80  30  81  2 20 19 5  0

2  60  16  9  3 5 3 0  0

Total  140’  46’  90’  5’ 25’ 22’ 5’  0’

 

A apreciação do Quadro 7 revela que os alunos ocupam 140 minutos do 

tempo total de duração da observação, os encarregados de educação retêm 90 minutos 

desse mesmo tempo, enquanto que com os professores foram gastos 46 minutos. 

Destaca-se ainda os 25 minutos para os parceiros, segurança social e outros e os 22 

minutos dedicados ao Ministério da Educação. 

             Analisando os dados acima verifica-se que os intervenientes mais frequentes 

são os alunos, os papéis mais frequentes são os interpessoais/relacionais e nos 

decisionais ocorre frequentemente o de regulador. Os intervenientes que mais tempos 

tomaram foram os alunos, seguidos dos encarregados de educação. A tarefa mais 

desenvolvida foi a de gestão externa ao que se seguiu a gestão operacional. Estes dados 

permitem constatar que no seu quotidiano a diretora desempenha, sobretudo, funções 

interpessoais, de gestão de conflitos e problemas emergentes. No entanto, muitas das 

situações observadas poderiam ser tratadas pelos diretores de turma e não o são por 

decisão da diretora. Essa decisão é no fundo uma decisão estratégica de chamar a si o 

protagonismo na resolução das situações, penso não ser abusivo afirmar que se trata da 

criação de uma ‘imagem de marca’ para recuperar o bom nome da organização.  

 

A gestão da diretora no agrupamento através da entrevista 

  Através do curriculum vitae desta gestora percebe-se uma vida vivida 

intensamente tanto em África como em Portugal, sempre pautada pela defesa de ideias e 

ideologias. Os aspetos mais significativos a reter da história profissional da gestora, no 

exercício da direção deste agrupamento, tendo como fonte a entrevista, são os seguintes: 
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 Afirma que a escola que encontrou no início não era a que desejava, a 

melhor e mais vantajosa para os alunos e para a comunidade. 

 Refere os tempos favoráveis e as lufadas de ar fresco que ocorreram na 

educação nos anos 90 como uma das possibilidades de proceder a 

mudanças na escola. 

 Está certa de que toda a ação tem reflexo na imagem da escola e é 

importante consolidar essa imagem através de todos os meios ao seu 

alcance. 

 Considera o tempo e os incidentes críticos como uma porta para a ação. 

 Defende que a escola deve ser inclusiva e privilegiar o saber em ação. 

 Afirma que é necessário melhorar a escola como forma de ajuste aos 

tempos e para se encontrarem novas respostas face a um mundo em 

mudança. 

 Considera que os princípios orientadores não podem ser vinculativos, sob 

pena de imobilizarem qualquer tipo de ação para a mudança. 

 Considera que o cargo de direção permite fazer intervenção política e 

social na educação. 

 Diz que as suas ideias sempre foram bem acolhidas pelo grupo dos 

professores e restantes elementos da comunidade educativa. 

 

Gerir a mudança 

  Com o objetivo de dar resposta ao problema do estudo: 

  Entender de que modo a diretora de uma escola inserida num 

território educativo de intervenção prioritária dirige o seu projeto, que 

estratégias privilegia no desempenho dos diferentes papeis e funções 

inerentes ao trabalho de gestora, de forma a não perder de vista as linhas 

mestras que traçou para alcançar a mudança desejada para a escola,  

 

Com base no eixo de análise 2:  

Observação, descrição e compreensão das representações e perspetivas da 

gestora sobre o cargo e o projeto de ação, de forma a interpretar, a partir 

da  entrevista, o modo como a diretora conduz o seu trabalho de política 
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educativa interna da escola, a consciência que possui das mudanças que 

introduz na organização e a visibilidade que a sua ação confere à 

organização, 

 

pareceu-me importante estabelecer o contraponto entre problemas e 

estratégias, nomeadamente desconstruindo a entrevista à gestora através do binómio  

“problemas”/“estratégias”, o que permite interpretar com maior nitidez o seu  discurso.  

 

 

Problemas  

  Os principais problemas com que a diretora se defrontou no início do seu 

primeiro mandato, de acordo com a entrevista, relacionaram-se com a falta de oferta 

educativa diferenciada que permita formar sem excluir, falta de regras, falta de diálogo 

e de boa reputação da escola, sobretudo no seio das famílias, a falta de garra e de visão 

estratégica por parte dos gestores e a imutabilidade do aparelho ideológico da educação.  

 

Problema 1. Apresenta a falta de regras omo um problema. 

“Em 1998/1999, na escola havia uma ausência de regras estabelecidas, 

apesar de haver mais CT disciplinares do que posteriormente, a sua 

eficácia e o seu papel educativo eram nulos. As regras tinham de ficar 

bem claras e os alunos não podiam, por exemplo, vir à escola para 

almoçar e faltar às aulas.” 

   

Problema 2. Salienta como problema permanente, mais desafio do que problema, a 

criação de uma imagem favorável para a escola, uma boa reputação que lhe permita 

argumentar perante os outros, defender as suas decisões e ganhar a confiança de todos.   

“É necessário haver espaço na comunicação social. Isso consolida a 

imagem da escola e é por isso que os olhos de todos estão postos na 

escola.” 
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“… os pais confiam em mim, conhecem a minha voz ao telefone e sabem 

o meu nome.” 

 

Problema 3. Outra das suas preocupações consiste em descobrir como obter bons 

resultados sem excluir.  

“Não me preocupo com a pressão dos resultados, mas a escola não pode 

excluir.” 

 

Problema 4: Destaca o prejuízo causado pelo facilitismo da acomodação. 

                          “O acomodar é mais fácil.” 

 

Problema 5.  Elege como problema a falta de visão ou de coragem que muitos revelam 

ao não aproveitarem os: 

   “… corredores de liberdade… e os caminhos pelo meio…” 

 

 

Problema 6. A imutabilidade do aparelho ideológico da educação, e as políticas 

educativas. 

     “…Bom, a escola é um aparelho ideológico e é de difícil mudança…” 

 

Estratégias 

  Acompanhada por uma direção coesa e apoiada pelos diretores de turma, 

esta gestora conseguiu, num dado período do seu mandato, ultrapassar alguns problemas 

identificados no seu projeto de uma forma empreendedora e fazendo uso do seu papel 

decisional. 

Estratégia 1. Relativamente à falta de regras e orientações para a ação na escola: 
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 “Era necessário que as regras definidas não oscilassem, para que a escola 

não estivesse na situação de ter de se proteger dos alunos. Não se podia 

permitir que os problemas crescessem. Para reforçar o processo educativo 

numa escola TEIP era necessária a estabilidade do corpo docente e 

oferecer respostas diferenciadas (prolongamento, TA, falar regularmente 

com os pais), desenvolver-se uma cultura de escola, com uma direção onde 

não há grupos de influência e que não se deixa influenciar sobre conversas 

da sala de professores. Se achamos que a medida é certa não podemos ficar 

preocupados.”  

 

Estratégia 2.  Relativamente à imagem da escola a diretora fez questão de assumir o 

papel central como porta-voz perante o exterior. 

 “Esta escola que era estigmatizada e mal afamada tem uma nova imagem e 

isso graças à visibilidade das minhas intervenções. A visibilidade permite 

em primeiro lugar dar confiança à comunidade e aos encarregados de 

educação, incentiva-os a “vestir a camisola … É interessante verificar que 

os pais confiam em mim, conhecem a minha voz ao telefone e sabem o meu 

nome. A visibilidade permite que a escola seja já uma referência junto dos 

nossos parceiros …”. 

 

Estratégia 3.   Relativamente ao terceiro problema, como obter bons resultados sem 

excluir, a diretora problematiza a atual revisão curricular e afirma que: 

 “Para as franjas da população que continuam a revelar dificuldades 

imensas é necessário insistir na escolarização dos pais, através dos cursos 

de Educação e Formação de Adultos. Há jovens com problemas familiares 

gravíssimos, manchas de pobreza extrema, no entanto a maioria dos alunos 

está com a idade adequada ao ano que frequenta. As franjas da população 

em dificuldade são em pequena quantidade e no final conseguem prosseguir 

os estudos seja em PCA, nos cursos profissionais ou nos CEF, esta a franja 

mais complexa, e que exige ainda um esforço acrescido para controlar e 

alterar algumas atitudes. Há um maior investimento na formação mais 
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técnica, dando-se maior peso à vertente profissional e aligeirando-se um 

pouco a formação geral.” 

Estratégia 4.  Quanto ao quarto problema, o facilitismo da acomodação, dá um 

exemplo concreto como resposta ao problema levantado, concluindo-se que sem esforço 

e determinação, traços característicos da sua personalidade, nada se consegue, 

recorrendo ao seu papel interpessoal e decisional. 

 “ É preciso usar mecanismos de pressão para integrar, é uma fase 

necessária. As famílias têm as mesmas regras que os outros, por isso por 

vezes é preciso explicar-lhes que perdem benefícios sociais se não 

cumprirem com as suas obrigações. A maioria dos adultos é analfabeta. O 

que acontece é que já não há jovens adolescentes analfabetos na freguesia 

de entre os 140 que frequentam as escolas do agrupamento.” 

 

 

Estratégia 5.   Relativamente ao ponto cinco, no qual refere a coragem e a visão 

necessárias ao desempenho do cargo de gestor, são claramente os papeis decisional e de 

líder que vigoram: 

 

 “ Houve uma oportunidade legislativa, foi possível trabalhar com as 

famílias e criar uma turma exclusiva, porque eles não conseguiam estar 

sentados, sentavam-se no chão…e primeiro fez-se um trabalho de 

desenvolvimento de competências sociais e de leitura….Os desafios é que 

produzem mudanças.” 

 

Estratégia 6. Relativamente ao último problema não revela qualquer estratégia, a não 

ser: 

                  “Aproveitar os caminhos pelo meio.” 

  Na entrevista (E:76-79) não transparece uma grande conflitualidade entre 

as três subcategorias que congregam os papéis do gestor: a decisional, a informacional e 

a interpessoal. A gestora, talvez por característica da própria personalidade - “…Sou 

uma pessoa muito paciente…” - parece aceitar sem nenhuma conflitualidade como 
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inerentes à função o seu papel informacional, o interpessoal e o decisional, não se 

deixando assoberbar por nenhum deles, confirmando, no entanto, a maior incidência de 

trabalho interpessoal. 

   As grandes conflitualidades do passado relativamente à falta de regras, à 

falta de laços com as famílias, à inexistência de um bom nome para a escola, à falta de 

diferenciação da oferta formativa e à instabilidade do corpo docente parecem 

apaziguadas e nunca constituíram entrave ao seu empreendedorismo decisional ao qual  

atribui a  solução ou minimização dos problemas iniciais.  

 

 

 

   

A diretora chama a si o papel interpessoal, de agente de ligação com os pais 

e também o informacional, de porta-voz, para com a comunicação social.  

   

 

 

Todo o seu discurso é centrado no seu desempenho e se encontra 

estruturado na sua mente, o que identifica uma das fragilidades inerentes ao cargo, 

relacionada com a base de dados que encerra toda a informação, o savoir faire e a 

centralização da ação na sua pessoa.  

 

 

 

 

 

“…tenho um elevado nível de convicção e por isso uma elevada capacidade 

de argumentação. Estou aberta à negociação, por vezes sou mais decidida e 

inabalável e há decisões que primeiro têm de ser experimentadas, colocadas 

no terreno.” 

“Todas as minhas intervenções são valorativas. É necessário haver 
espaço na comunicação social.” 
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       O dilema que poderia eventualmente existir entre o desempenho dos 

seus papéis e a urgência da temporalidade é exposto/desmistificado em afirmações 

como esta.  

 

 

 

 

    As estratégias que utiliza para resolver os diversos incidentes críticos 

catapultam a sua ação e os resultados para o campo da visibilidade. 

 

 

 

 

 

“…Penso que tenho fortes características de liderança que se constrói 

com consensos e aceitação por parte dos outros.” 

“…tenho um elevado nível de convicção e por isso uma elevada 

capacidade de argumentação. Estou aberta à negociação, por vezes sou mais 

decidida e inabalável e há decisões que primeiro têm de ser experimentadas, 

colocadas no terreno. Há decisões que podem ser alteradas se se verificar que 

não funcionam, mas é raro, pois faço muitas conversas informais que me 

permitem sentir o pulsar dos problemas. Sou uma pessoa muito paciente e 

acredito que os processos de mudança são muito lentos…” 

“ O tempo e os incidentes críticos disponibilizam-me 

possibilidades de ação e não constrangimentos. Há mais 

incidentes críticos na minha ação do que tarefas programadas. É a 

resolução desses incidentes que constroi a escola que perspetivo, 

funcionam como alavancagem para o meu projeto.” 

“(…) é necessário insistir na escolarização dos pais, através dos 

cursos de Educação e Formação de Adultos.” 

“(…) Uma vez que tenho uma gestão de porta aberta dedico uma 

parte longa do tempo a tratar de assuntos dos alunos.” 

“ (…)É interessante verificar que os pais confiam em mim, 

conhecem a minha voz ao telefone e sabem o meu nome.” 
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Mas, na sua entrevista, a visibilidade também surge como ato criado 

expressamente para atrair os olhares da comunidade, dos media e da tutela, alertando-os 

para a nova imagem da instituição.  

 

 

 

  

 

 

 Um dos constrangimentos, que antevê para as novas gerações de gestores, 

prende-se com a determinação para conduzir o agrupamento em direção à mudança de 

mentalidade necessária à realização de uma ação verdadeiramente inclusiva. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todas as minhas intervenções são valorativas. É necessário haver 

espaço na comunicação social. Isso consolida a imagem da escola 

e é por isso que os olhos de todos estão postos na escola. Tudo o 

que se faz tem reflexo na imagem que se tem da escola, sobretudo 

os outros. (…) A visibilidade permite que a escola seja já uma 

referência junto dos nossos parceiros e entidades com as quais 

trabalhamos (…)” 

“O acomodar é mais fácil. Por exemplo, o grupo de etnia cigana surgiu 

com a abertura dos PCA ao 1º ciclo, mas não havia verdadeiramente 

uma pressão social para que viessem à escola, até porque não se queria 

criar situações de conflitualidade no espaço escolar e, portanto, o que se 

fazia anteriormente era inscrevê-los e depois deixar de pressioná-los 

para vir à escola. Houve uma oportunidade legislativa, foi possível 

trabalhar com as famílias e criar uma turma exclusiva, porque eles não 

conseguiam estar sentados, sentavam-se no chã…. É preciso usar 

mecanismos de pressão para integrar, é uma fase necessária. As famílias 

têm as mesmas regras que os outros por isso por vezes é preciso explicar-

lhes que perdem benefícios sociais se não cumprirem com as suas 

obrigações.” 
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Tendo em conta que a ação desta gestora se desenrola na triangulação 

visibilidade – temporalidade – projeto de intervenção reconhece-se que as tensões aí 

existentes apenas alimentam a concretização do projeto, sem impedirem a sua evolução. 

A possível obstrução criada pelos  momentos críticos da temporalidade funciona como 

oportunidade para adquirir visibilidade junto das famílias, da comunidade e da tutela, 

levando a cabo o seu projeto de intervenção. Poder-se-á afirmar que para esta diretora e 

de acordo com a entrevista, não existem problemas, apenas oportunidades.  

O seu trabalho corresponde à descrição e desmistificação apresentada por 

Mintzberg (1986) sobre o quotidiano do gestor. Através da observação do quotidiano da 

diretora  poderei afirmar que desenvolve um ritmo de trabalho por vezes frenético, as 

atividades que desempenha: atendimento a encarregados de educação, alunos, 

telefonemas, atendimento a funcionárias, elaboração de documentos diversos entre 

outras, são breves, descontinuas e de índole variada. Ao longo do dia de trabalho da 

diretora não há lugar a reflexões profundas, as pequenas decisões sucedem-se, tudo a 

impele para a ação. 

 

 

“ Por outro lado, há corredores de liberdade que é preciso saber e 

querer ousar aproveitar. Por vezes as direções das escolas não ousam, são 

muito legalistas. Há diretores mais jovens que me preocupam porque para 

eles a educação ideal é a do passado, um passado que nem sequer era o seu 

e é para eles uma ideia a seguir. A educação tem que ser diferente, não se 

trata de ensinar, mas sim de educar. Tem que se sair da sala de aula, ser 

mais abrangente e próximo da sociedade em mudança e em 

desenvolvimento.” 

 

“Há o desafio de competirmos com os apelos do exterior, no entanto, a 

cultura do passado é muito forte e o país continua a ser culturalmente 
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Numa apreciação global sobre o trabalho da gestora e pesando os dados 

obtidos através da observação e da entrevista, posso afirmar que esta executiva, embora 

consciente, informada e determinada, não é uma planejadora sistemática e reflexiva. 

Existe a predominância dos papeis interpessoais e decisionais como expressão do 

desenvolvimento do seu projeto de intervenção. 

 O forte pendor para o recurso ao papel interpessoal destaca a importância 

que confere à visibilidade, uma vez que é através da visibilidade da sua ação e das 

modificações introduzidas na escola, também elas visíveis, que pode mudar a reputação 

da organização. A valorização do papel interpessoal permite ainda afirmar que as 

medidas a implementar através do plano de ação possuem a plasticidade necessária para 

se adaptarem a novas realidades, podendo assim concluir que também são, em certa 

medida, os interlocutores e intervenientes aqueles que contribuem para a orientação da 

sua ação. 

 Na verdade, a forte característica decisional da sua gestão, evidenciada pela 

resolução de conflitos, pela tomada de decisões sobre a criação de ofertas educativas 

diferenciadas, pela pressão sobre algumas franjas da população, pela tomada de 

decisões em que opta por seguir os “caminhos pelo meio”, permitem afirmar que no seu 

trabalho coexistem duas forças aparentemente contrárias: uma que representa o seu 

poder de decidir (decisional) e a outra que representa a sua capacidade de ouvir 

(interpessoal), forças essas que faz convergir com o único propósito de concretizar o seu 

projeto de intervenção.  
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CAPÍTULO IV  

REFLEXÕES FINAIS 

 

O último capítulo pretende apresentar a interpretação global dos dados 

recolhidos e tratados anteriormente, de forma a identificar as respostas possíveis às 

questões iniciais da investigação, com o objetivo de melhor compreender a forma como 

a gestora em apreço desenvolve o seu trabalho. 

  É o momento de ensaiar a redação de uma interpretação global dos dados 

apresentados anteriormente, relacionando-os com o quadro teórico do estudo. O objeto 

de estudo que tentei observar, descrever e analisar foi um gestor de topo de um 

agrupamento de escolas e o objetivo foi conseguir uma melhor compreensão sobre o 

trabalho do gestor deste tipo de organização. 

 

  As questões sobre o diretor que deram início ao estudo foram: 

 Compreender o modo como se relaciona interna e externamente e 

que papel têm essas interações na concretização do seu projeto. 

 Compreender o processo de integração da temporalidade das 

urgências do quotidiano na concretização do seu projeto.  

 Compreender o modo como confere visibilidade à sua ação. 

 Identificar os papéis de gestão que mais utiliza. 

 

  Pretendo agora dar resposta às questões que foram colocadas. 

 

  O cargo de gestor/diretor de uma escola ou de um agrupamento é um cargo 

de ação, talhado para quem gosta de desafios. É perfeito para maratonistas que não 

temem constrangimentos e aproveitam os “caminhos pelo meio”. Sendo um cargo de 

dilemas e tensões é também um cargo de decisões, de interação e são estes os principais 

papeis desempenhados pelo diretor em apreço.  É o diretor que, em parte, define as 
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políticas da organização e estabelece as prioridades de intervenção de acordo com o seu 

projeto.  

A diretora desempenha as suas atividades no interior do seu gabinete 

embora de porta aberta, no sentido em que recebe o seu público tanto com como sem 

qualquer agendamento. Por vezes desloca-se ao corredor ou observa o exterior através 

da janela. As atividades são de curta duração e muitas vezes ocorrem em simultâneo.  

  Os assuntos tratados são predominantemente de resolução de conflitos 

envolvendo alunos e de resolução colaborativa de problemas pessoais e familiares dos 

encarregados de educação.  

  Como se percebe pelo referido anteriormente, os seus interlocutores são 

predominantemente os alunos, logo seguidos dos encarregados de educação e dos 

agentes externos com os quais pretende resolver as situações dos encarregados de 

educação e dos discentes.  

  Os papéis desempenhados com maior frequência pela diretora do 

Agrupamento são, por ordem percentual decrescente, o de líder, seguido do regulador e 

em terceiro lugar o de observador ativo. Curiosamente, verifica-se que quanto ao tempo 

gasto com os seus interlocutores, a diretora consome mais tempo com os alunos, mas 

logo em segundo lugar encontram-se os interlocutores exteriores à escola, os 

encarregados de educação. 

  No domínio dos assuntos tratados verifica-se que a gestão externa ocupa o 

primeiro lugar com o contacto com encarregados de educação, Segurança Social, 

Ministério da Educação e parceiros, seguido da gestão operacional. 

 

 Visível para quê?  

A ação do diretor é orientada para satisfazer as necessidades do interior da 

organização, mas para o conseguir o diretor terá de encontrar aliados que o ajudem a 

ultrapassar alguns dos principais obstáculos de um território educativo de intervenção 

prioritária. Se esses aliados são a comunicação social, a autarquia, os pais ou as escolas 
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superiores de educação pouco importa, o que é verdadeiramente importante é o que se 

consegue com a ajuda de tais aliados.  

A visibilidade do trabalho do diretor através das mudanças que produz não 

só na organização como ainda na forma como se relaciona com os pais e encarregados 

de educação, o interesse que manifesta em relação às suas preocupações e problemas, 

ganha contornos de modelo a seguir no interior da organização e em especial junto dos 

diretores de turma, o que por sua vez melhora a imagem/reputação da escola, confere-

lhe credibilidade tanto junto das famílias, como junto dos parceiros ou da tutela, 

conferindo-lhe mais possibilidade para negociar recursos e autonomia. Uma escola que 

conversa e ouve os outros tem mais possibilidades de ganhar a amizade de todos 

aqueles com quem e para quem trabalha. 

 

Prisioneiro do imediato (?) 

  A temporalidade do quotidiano orienta a sua ação e o diretor tem plena 

consciência desse facto, transforma-o, por isso, num ponto favorável. Se esperam que 

mude mentalidades e hábitos arraigados de uma população estigmatizada, então não o 

impeçam de se relacionar, de conversar e de agir. 

  Embora muitos gestores afirmem que se sentem limitados na sua ação 

devido à sucessão de incidentes críticos, a gestora em causa considera-os uma vantagem 

e uma forma de concretizar o seu projeto de intervenção. Considera como muito 

importante a ação dirigida às pessoas, sobretudo alunos e encarregados de educação, a 

verdadeira razão de ser do seu trabalho. 

O sucesso educativo, no domínio da mudança de mentalidades em relação à 

escola, à intervenção do meio na escola e da escola no meio, parece estar no bom 

caminho. Mas este aspeto não é suficiente para a tutela, e apesar de tudo, as mudanças 

que se prendem com o sucesso educativo externo dos alunos, mensurável através dos 

instrumentos padronizados e globalizantes da tutela, ainda não se verificam de forma 

consistente, ocorrendo apenas esporadicamente.  
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Questões em aberto 

Algumas questões ficam ainda a pairar na minha mente sobre as mudanças 

ocorridas na escola: 

Os subúrbios onde a escola se localiza são um melting pot cultural, 

experiencial e vivencial. Será possível, desejável e exigível que, em apenas em 16 anos 

de vigência de um programa de intervenção, a concretização de todas as mudanças 

aconteça? Não deveria a avaliação externa das aprendizagens ser realizada com 

instrumentos adequados aos projetos educativos das escolas TEIP?  

Quanto ao trabalho da diretora, se surgisse uma nova oportunidade, haveria 

certamente três questões que gostava de investigar: 

Que pressão interna exerce sobre os outros na sua ação quotidiana? 

                    Em que consistem, de facto, “ os caminhos pelo meio”e até que ponto as 

decisões tomadas recorrendo a essa estratégia podem  melindrar a transparência dos 

processos e a sensibilidade de quem trabalha na organização? 
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ANEXO 1 

Guião da observação - Tópicos a registar 

GUIÃO DA OBSERVAÇÃO Tópicos a registar 

Ati
vidade 
interna 

Ati
vidade 
externa 

Int
erlocutores 

As
sunto 

Du
ração 

 

GUIÃO OBSERVAÇÃO 

Atividad
e Externa 

Assunto 

11:25-
11:30 Telefonema 
Câmara Municipal 
de VFX 
(programada) 

Saber do paradeiro dos pertences dos 
indivíduos de etnia cigana, anteriormente desalojados e 
agora realojados. 

14:11-
14:30 Redige mail 
Seg Social  

 

14:25-
14:28 Telefonema 
com escola de 1º 
ciclo  

(program
ada) 

Obter informações sobre alunos de etnia 
cigana e dar instruções sobre processos. 

14:28 -
14:30Telefonemas 

 

Liga para a DREL, mas ninguém atende. 
Atende telefonemas. 

14:50- 
14:51 Telefonema 
colega nos projetos 
europeus. 

Obter informações 

15:04-
15:05 Telefonema 
DREL 

Pedir integração na nova escola dos alunos 
de etnia cigana que foram realojados. 

15:05-
15:10 Telefonema  

 

Contactar a Segurança Social 

15:10-
15:26 Computador 

 

Consulta site da DREL. 
Atende telefone. Analisa mapa de almoços. 
Retoma a redação do mail e envia-o. 

15:35 
Telefonema 

 

Atende telefonema. 

15:40 A Central de Cervejas informa-a que ela é 
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Atende  telefonema 
da CENTRALCER 

uma das stakeholders da empresa face ao papel que esta 
desenvolve no mecenato e apoio ao meio. 

Atividad
e Interna 

Assunto 

10:45-
10:58 Encontro com 
EE e aluno 

(progra
mada) 

Falar sobre vidro partidoc/ pedra, conversar 
com aluno para que escolha as companhias e explicar os 
malefícios da utilização de pedras. Ouvir mãe que tenta 
defender filho que é hiperativo e seguidamente fala dos 
problemas de saúde deste.  Ouvir aluno que diz o que 
costuma comer à diretora. Nova reflexão sobre uma 
agressão que o aluno também cometeu. Perguntar pelos 
resultados escolares do aluno, ouvir a resposta da mãe. 
Ouvir o aluno sobre as suas alterações de 
comportamento quando está nervoso. 

10:58- 
10:59 Alunas pedem 
para saír. 

 

10:59-
10:59:30 Telefona 
para a portaria. 

 Observa 
uma pasta de 
cartolina 

Autorizar a saída de alunos. Verificar a 
qualidade de uma pasta de cartolina. 

10:59-
11:25 Recebe um 
EE de etnia cigana 
(programada) 

 

Cumprimenta-a e diz-lhe que está mais 
magra.  

A senhora foi realojada, veio dar a nova 
morada, contar as notícias da escola dos netos e do 
filho. EE vem pedir intervenção da diretora para 
arranjar vaga para os menores a seu cargo na escola da 
sua nova área de residência. EE quer que o filho, aluno 
de um CEF em Vialonga, permaneça na escola habitual 
para acabar o curso e pede passe para o filho, mas no 
próximo ano quer que ele vá para perto da nova casa. 

A diretora diz que o rapaz deve fazer um 
outro CEF no próximo ano. 

A senhora fala das escolas da sua área e diz 
que há muitas. Diz que tem medo que o filho ande 
sozinho no comboio, pois já tem havido assaltos e até 
ela já foi assaltada. Diretora pergunta pela mobília da 
casa e a mãe mostra-se preocupada por não saber onde a 
mesma foi guardada. 

Diretora anota os nomes de todos os 
menores a cargo da senhora para tratar da sua mudança 
de escola. Fica com a morada da senhora. 

Diretora pergunta à EE quando é que ela vai 
ingressar na escola para aprender a ler e escrever. A 
senhora fala um pouco da sua família alargada e de 
seguida a diretora dá-lhe instruções para tratar do passe 
do filho. Incentiva de novo a senhora a estudar à noite. 
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11:25-
11:25:30 Vai buscar 
agenda 

Procurar o contacto da Segurança Social, 
Dra Leonor. 

11:30-
11:36 Dirige-se a 
outra sala 

Vai descontrair e falar com colegas, 
cumprimenta as pessoas pelo caminho. 

14:20-
14:25 Encontro com  
alunos 

 

Receber explicações sobre um 
desentendimento entre ambos durante um jogo de ténis 
de mesa. Recebe alunos de 5º ano cuja DT encaminhou 
para a direção devido a um desentendimento à entrada 
para a aula. Os alunos falam dos seus bons resultados e 
de como tudo  já está resolvido. 

14:28-
14:30 Leitura de 
documento e 
assinatura 

Lê e assina documento do Núcleo de Teatro 
da escola (protocolo com a Câmara). 

14:30 
Auxiliar irrompe 
pela sala  

Informa que uma EE quer ser recebida. 

14:30-
15:17 Atendimento a 
EE e posteriormente 
a aluna 
(programada) 

 

Ouvir a EE que quer saber que problemas de 
agressão houve com a filha. Diretora chama a aluna e 
confronta-a com a mentira sobre os factos que esta 
contara à mãe. A aluna, perante a mãe, confessa que os 
agressores não foram quem ela acusara. Diretora 
confronta aluna com as vox pop sobre as agressões 
frequentes, no exterior da escola, de que a aluna é 
vítima, por parte de um aluno já maior de 18 e incentiva 
a mãe a fazer queixa às autoridades. Indaga a EE sobre 
o estado do acompanhamento psicológico da aluna e 
esta diz-lhe que a psicóloga só esteve com a jovem uma 
vez. A mãe queixa-se dos roubos de dinheiro que a filha 
faz em casa e aos avós. Lamenta-se da vergonha de toda 
a situação e de estar a acusar alguém inocente e pede 
conselho sobre o que deve fazer para ajudar a filha que 
está num curso e já ficou retida 2 vezes no 7º ano. 

14:45 
Telefona Bloco E 

Chamar aluno envolvido na agressão de 
aluna. 

15:17- 
15:15:18 Fala com 
aluno que entra na 
sala 

O aluno queixa-se de dores de cabeça. 

15:24 
Cumprimenta aluno 
que entra na sala 

 

15:25 
Atende funcionária 

Funcionária da ASE vem com documentos 
sobre alunos para assinatura. 

15:27 – 
15:37 Atende aluna 

 

Aluna quer falar com a diretora para se 
explicar sobre um almoço marcado e não consumido. 

15:31- Fala com aluno sobre as agressões e avisa-o 
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15:33 Fala com 
aluno agressor 

de que deve mudar de atitude e de que a mãe da aluna 
vai tomar medidas uma vez que ele é maior. 

15:33- 
15:37 Sai da sala 

 

Vai arrumar o dossier de uma DT e de 
caminho fala com colega sobre um aluno. Regressa e 
pede para ver o historial de almoços da aluna. Com 
livro de ponto  admoesta a aluna que não almoçou e 
gastou o dinheiro. Retira-lhe a penalização uma vez que 
tem o cadastro limpo. 

15:38-
15:40 Assina um 
plano de recuperação 
e conversa com a 
professora. 

Trabalho burocrático.  
Lê documento, atende telefone para dar 

informações sobre um mail enviado há dias pela 
Segurança Social, ao mesmo tempo revê o mail. 

15:40-
15:50 Atende EE 

 

Atende a mãe de alunos de etnia cigana. 
Manda chamar o filho e obriga-o a confessar à mãe que 
faltou às aulas e não marcou almoço. A mãe dá 
explicações sobre o que o aluno fez. 

15:52-
15:53 Professor 
interrompe 

Apresentar uma situação a resolver. 

15:52 – 
15:54 Aluno entra na 
sala  

 

Vem falar sobre almoço, está de castigo 
porque marcou refeições e não foi almoçar. Diretora diz 
que escola não é restaurante. 

15:54 – 
16:05 Atende uma 
DT e 2 alunos 

 

Alunos vão à direção porque faltaram às 
aulas para namorar. Diretora pede nº de telefone dos 
pais dos alunos, aluna diz que o tem no telemóvel e 
diretora avisa-a que não é permitido trazer telemóvel 
para a escola e repreende-a. Liga para mãe da aluna, 
relata-lhe o sucedido e põe mãe e filha ao telefone para 
que filha se explique. Volta a falar com mãe da aluna. 
Aluna vai para a sala de aula. A DT da miúda está 
presente. Continua a falar com aluno, cuja mãe não 
conseguiu contactar, o aluno pede desculpa pelo 
sucedido e promete não repetir. 

16:05-
16:16 Conversa 
com Assistente 
Social do GAAF da 
escola 

 

Falar sobre absentismo de um aluno que 
assistiu à morte do pai e cuja mãe se encontra 
presentemente em fase terminal. Esclarecer situação de 
um aluno que tem problema de nacionalização e 
familiares. Dar indicações de acompanhamento 
psicológico pela psicóloga clínica do GAAF para uma 
aluna do COJ2. 

16:17 
Conversa com 
colega 

Falar sobre o Concerto dos alunos. 

Activida
de Interna 

Assunto 

14:40 
Pesquisa na base de 
dados 

Procura informações sobre um aluno. 
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14:44 
Chama um aluno 

 

14:47At
ende funcionária 

Resolver situação de distribuição de serviço. 
Passa a questão para o subdiretor. 

14:50-
14:59 Recebe aluno 

Falar com aluno sobre a posse de um 
canivete 70xcel. Reflete com o aluno sobre as 
desvantagens da defesa pessoal. Pede o telefone da mãe 
do aluno para a contactar. 

14:59-
15:00 Fala com 
professor 

Obter informações sobre a participação de 
alunos de música num concurso que decorrerá em 
Oliveira de Azeméis. 

15:00-
15:04 Telefona e 
trabalha no PC 

 

15:04 
Telefona e fala 
simultaneamente 
com aluno 

 

15:10 
Telefona 

Fala com mãe de um aluno pelo telefone. 

15:12 
Telefona 

Atende telefonema. 

15:13 
Olha através da 
janela 

Observa o recreio e pergunta-se sobre o que 
sucede com uma aluna que vê. 

15:14 
Atende professor 

Atende professor e pesquisa algo no 
computador. 

15:16-
15:18 Atende uma 
aluna. 

 

15:19 
Conversa com 
professor 

Conversa com professor de música da 
orquestra para obter informações sobre a orquestra. 

15:25-
15:31 Conversa com 
professor 

Fala com professor sobre um aluno, dá-lhe 
instruções e distribui-lhe tarefas. 

15:32-
15:33 Telefonema  

Contacta telefonicamente com mãe de 
aluna. 

15:33-
15:38 Computador  

Faz mapa de tempo útil em sala de aula. 

15:38-
15:50 Conversa com 
aluna da orquestra 

(progra
mada) 

Obter a versão da aluna sobre os 
acontecimentos que levaram à sua suspensão de 
participar na Orquestra Geração. A aluna referiu ter 
respondido mal à professora. A diretora confrontou-a 
com a existência de uma foto pornográfica que a aluna 
mostrava aos colegas durante a saída da orquestra. A 
aluna desmente que a foto lhe pertencesse, no entanto 
foi ela que a mostrou. A diretora confirma com a 
professora da orquestra a atitude da aluna e informa a 
jovem que irá telefonar à mãe. 



 

71 
 

15:45-
15:48 Interrupção 
de um professor 

Pedir ajuda para o caso de uma aluna de 
etnia cigana que é difícil de controlar. 

15:50-
15:54 Telefone 

Fala com a mãe da aluna da Orquestra e 
marca reunião. 

15:54-
16:00 Conversa com 
aluna 

Fala de novo com a aluna da orquestra e 
questiona-a sobre a correção das suas atitudes. 

16:00-
16:25 Atende 3 
alunas, telefona. 

Três alunas vêm chamar a diretora para ir à 
sala. Nã 

o é necessário, uma vez que não há nenhum 
problema na sala de aula. Existe uma queixa de 
agressão perpetrada contra uma aluna  do COJ por outra 
de 6º ano. Chama a aluna agressora e falam. 

16:40 
Recebe a aluna 
agressora 

As duas alunas em conflito estão na direção 
e afinal parece ter sido tudo um mal entendido. 
Agrediram-se mutuamente, mas por engano. A diretora 
chama-as à atenção por serem arruaceiras e tudo acaba 
com promessas de amizade. 

16:55 
Aluna entra.  

Colega 
da direção entra. 

Pergunta o que quer.  
Ajuda colega a identificar aluno que trazia 

chumbos de pressão de ar. 

16:58-
17:03 Pede ajuda a 
colega 

Para perceber como fazer uma correção de 
um gráfico em excel. 

17:03 
Atende GAAF 

Colega do GAAF dá a assinar um 
documento para o tribunal. 

Ativida
de Externa 

Assunto 

14:35-
14:38 Telefonema 
DREL 

 

15:19 
Atende telefonema 

Falar com familiar. 

15:44 
Escreve mail 

 

16:45-
16:55 Atende 
telefonema 

Atende telefonema da Seg Social sobre 
problema de assiduidade de aluna que foi morar para 
longe e em simultâneo vê gráficos no computador. 

16:55 
Telefona 

Tenta contactar alunos e EE de etnia cigana, 
mas sem o conseguir. 

16:25-
27 Telefona 

Telefona para EE e informa-a das agressões 
fora da escola. 
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ANEXO 2 - PAPEIS DE GESTÃO (OBSERVAÇÃO) 

PAPEIS 
CATEGORIZAÇÃO (Mintzberg) 

EXEMPLOS 

INTERPESSOAIS  Deveres  sociais 
inerentes  ao  seu  estatuto  ou 
autoridade. 

A Central de Cervejas  informa‐a 
que ela é uma das stakeholders da empresa 
face  ao  papel  que  esta  desenvolve  no 
mecenato e apoio ao meio. 

Representante/ 
símbolo 

Líder  Responsabilidade 
perante toda a sua equipa. 

Fala com professor 
Fala com GAAF 

Agente de ligação  Relações  com 
elementos externos à escola 

Atende  telefonema  da  Seg 
Social  sobre  problema  de  assiduidade  de 
aluna que foi morar para longe. 

INFORMACIONAIS   
Captador  de 

informações. 

Conversa  com  professor  de 
música da orquestra para obter informações 
sobre a orquestra. 

Observador ativo 

Difusor  Transmissor  de 
informações  externas  para  o 
interior  da  organização  e 
intercomunicador. 

Atende  telefonema  da  Seg 
Social  sobre  problema  de  assiduidade  de 
aluna que foi morar para longe. 

Porta‐voz  Relações públicas  Pedir  integração na nova escola 
dos  alunos  de  etnia  cigana  que  foram 
realojados. 

DECISIONAIS  Detém a iniciativa 
e  concebe  as  mudanças 
controladas na organização. 

 
As ações praticadas dirigidas às 

famílias e aos alunos bem como à Seg. social 
e à DREL 

Empreendedor 

Regulador  Gestor de crises  Alunos  vão  à  direção  porque 
faltaram às aulas para namorar. 

Repartidor  de 
recursos 

Alocador  de 
recursos, gestor de recursos e 
de tarefas. 

Dar  indicações  de 
acompanhamento psicológico pela psicóloga 
clínica do GAAF para uma aluna do COJ2. 

Negociador  O  seu  poder 
confere‐lhe  o  direito  de 
negociar  tanto  recursos  como 
atividades. 

 Telefonemas para a DREL 
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ANEXO 3 - A ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

 
A entrevista pretende obter informações sobre o modo como encara a atividade de 

gestão. 
 

A diretora e o projeto Questões 

 
As funções do gestor. 

 
Como conduz este agrupamento? 

 
 

A inovação e a mudança. 
 

Inscreve a inovação no seu plano de ação? Que valor lhe 
atribui na construção da mudança? 

 
A temporalidade e os 
incidentes críticos. 

 
Como encara a temporalidade e os incidentes críticos face à 
importância do cumprimento do seu plano de ação? 

 
 

A importância da visibilidade 
da ação. 

 

Como confere visibilidade à sua ação e que importância lhe 
atribui? 
Como encara a cultura dos resultados na escola atual? 

 
O projeto de intervenção. 

 

 
Que mudanças se operaram ao longo da implementação do seu 
projeto? 
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ANEXO 4 – PROTOCOLO DA ENTREVISTA À DIRETORA 

1. Considera-se o piloto desta escola? Como a conduz? 

Penso que tenho fortes características de liderança que se constroi com 

consensos e aceitação por parte dos outros. Tenho a característica inata de conseguir que 

os outros me ouçam. Pilotagem e liderança, como se constroi e o que é que faz a 

diferença entre o ser aceite e o não ser? Não sei. Não se pode dirigir nada se a liderança 

não for aceite. Pode conseguir-se, mas não há empenhamento e disponibilidade para… 

não haverá o vestir da camisola, o sentimento de pertença que se relaciona com o estilo 

de liderança que me caracteriza. As coisas estão sempre em mudança, são mudança. É 

preciso acompanhar. Tem que haver reflexão por parte de todos.  

A minha pilotagem não tem muitas fragilidades, penso que ouço os outros, 

tenho um elevado nível de convicção e por isso uma elevada capacidade de 

argumentação. Estou aberta à negociação, por vezes sou mais decidida e inabalável e há 

decisões que primeiro têm de ser experimentadas, colocadas no terreno. Há decisões que 

podem ser alteradas se se verificar que não funcionam, mas é raro, pois faço muitas 

conversas informais que me permitem sentir o pulsar dos problemas. Sou uma pessoa 

muito paciente e acredito que os processos de mudança são muito lentos, mas por vezes 

consegue-se construir um discurso coerente conjunto. Neste momento, há pontos de 

vista comuns e uma cultura de escola que abraça já muita gente. Os próprios Diretores 

de Turma muitas vezes não ficam à espera da diretora para resolver os problemas, já 

sabem e interiorizaram a sua ação com autonomia.  

Quanto à regulação, encaro-a com naturalidade, apresento as minhas 

propostas ao Conselho Geral com tranquilidade e estou atenta aos sinais que me são 

dados por todos, encarregados de educação e restantes membros da comunidade 

educativa, assim oriento a minha ação. Por outro lado, há corredores de liberdade que é 

preciso saber e querer ousar aproveitar. Por vezes as direções das escolas não ousam, 

são muito legalistas. Há diretores mais jovens que me preocupam porque para eles a 

educação ideal é a do passado, um passado que nem sequer era o seu e é para eles uma 

ideia a seguir. A educação tem que ser diferente, não se trata de ensinar, mas sim de 

educar. Tem que se sair da sala de aula, ser mais abrangente e próximo da sociedade em 

mudança e em desenvolvimento. Há princípios orientadores que podem ser vinculativos 

ou não, é preciso procurar os caminhos pelo meio. Estar na direção permite-me fazer 
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intervenção política na educação e desenvolvimento e criação dos jovens, intervenção 

social na inclusão e progressão dos alunos. Os desafios é que produzem mudanças. 

2. Inscreve a inovação no seu plano de ação? Que valor lhe atribui na construção da 

mudança? 

Não me preocupo muito com a inovação, até porque nem sempre se 

consegue inovar, mas inovo de cada vez que adequo as respostas ao público, às 

necessidades, às ofertas do ME ou da comunidade. No futuro gostaria de ter um 

investimento mais forte na dança. Ao fazer uma reflexão verifico que é necessário 

melhorar a escola para nos ajustarmos aos tempos e encontrarmos novas respostas face 

a um mundo em mudança. Seria necessário mudar a forma como a educação se 

apresenta, ela é muito tradicional e é preciso mudar, não só as condições, mas também a 

forma como desenvolvemos o trabalho, o toque constante da campainha é desagradável, 

os alunos estão muito tempo sentados, dentro da sala. Temos uma escola do tempo da 

revolução industrial e não do tempo do conhecimento.  

Bom, a escola é um aparelho ideológico e é de difícil mudança. A gestão 

flexível do currículo foi uma lufada de ar fresco, mas as escolas não conseguiram 

encontrar a verdadeira essência das ACDN. E avizinha-se uma época em que tudo se 

recentrará nas disciplinas. A transversalidade nunca foi uma realidade e o Trabalho 

Autónomo (TA) criou algumas práticas interessantes. A reorganização curricular parece 

um regresso ao passado. Há o desafio de competirmos com os apelos do exterior, no 

entanto a cultura do passado é muito forte e o país continua a ser culturalmente atrasado. 

Quanto à falta de escolaridade não podemos comparar-nos com outros. 

O acomodar é mais fácil. Por exemplo, o grupo de etnia cigana surgiu com a 

abertura dos PCA ao 1º ciclo, mas não havia verdadeiramente uma pressão social para 

que viessem à escola, até porque não se queria criar situações de conflitualidade no 

espaço escolar e, portanto, o que se fazia anteriormente era inscrevê-los e depois deixar 

de pressioná-los para vir à escola. Houve uma oportunidade legislativa, foi possível 

trabalhar com as famílias e criar uma turma exclusiva, porque eles não conseguiam estar 

sentados, sentavam-se no chão…e primeiro fez-se um trabalho de desenvolvimento de 

competências sociais e de leitura. É preciso usar mecanismos de pressão para integrar, é 

uma fase necessária. As famílias têm as mesmas regras que os outros por isso por vezes 

é preciso explicar-lhes que perdem benefícios sociais se não cumprirem com as suas 

obrigações. A maioria dos adultos é analfabeta. O que acontece é que já não há jovens 
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adolescentes analfabetos na freguesia de entre os 140 que frequentam as escolas do 

agrupamento.  

Por exemplo, a Alice do 7ºC é brilhante. Sempre que possível misturamo-

los com outros alunos nas turmas. Muitos estão a fazer CEF com alunos não ciganos. É 

preciso olhar o problema e procurar soluções de acordo com as características. Não 

havia o hábito de os ter na escola e há alunos que se sentem ameaçados. Não é um 

processo fácil. 

3. Como encara a temporalidade e os incidentes críticos face à importância do 

cumprimento do seu plano de ação?  

Como tenho um plano de ação, organizo a gestão para não estar muito 

sobrecarregada com os trabalhos que têm que ser feitos (QREN, questionários, 

correspondência, trabalhos de representação…) e questões agendadas. Uma vez que 

tenho uma gestão de porta aberta dedico uma parte longa do tempo a tratar de assuntos 

dos alunos. O tempo e os incidentes críticos disponibilizam-me possibilidades de ação e 

não constrangimentos. Há mais incidentes críticos na minha ação do que tarefas 

programadas. É a resolução desses incidentes que constroi a escola que perspetivo, 

funcionam como alavancagem para o meu projeto. 

4. Como confere visibilidade à sua ação e que importância atribui a essa 

visibilidade no seu quotidiano? 

Vialonga é conhecida de norte a sul do país. Esta escola que era 

estigmatizada e mal afamada tem uma nova imagem e isso graças à visibilidade das 

minhas intervenções. A visibilidade permite em primeiro lugar dar confiança à 

comunidade e aos encarregados de educação, incentiva-os a “vestir a camisola”. Todas 

as minhas intervenções são valorativas. É necessário haver espaço na comunicação 

social. Isso consolida a imagem da escola e é por isso que os olhos de todos estão postos 

na escola. Tudo o que se faz tem reflexo na imagem que se tem da escola, sobretudo os 

outros. É interessante verificar que os pais confiam em mim, conhecem a minha voz ao 

telefone e sabem o meu nome. A visibilidade permite que a escola seja já uma 

referência junto dos nossos parceiros e entidades com as quais trabalhamos tais como a 

maternidade Alfredo da Costa, a Clínica da Juventude e até mesmo o Ministério da 

Educação, permitindo-nos respostas mais imediatas devido ao nosso reconhecimento 

público que conquistámos. 
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A escola tem um mandato de aprendizagem e esta reflete-se em resultados. 

Não podemos afastar-nos deles. No entanto, a escola deve ser inclusiva, deve privilegiar 

o saber em ação. Para onde se caminha com a revisão curricular, não sei. Todo o 

trabalho da escola deve ser de inclusão e numa escola TEIP ainda mais. Não me 

preocupo com a pressão dos resultados, mas a escola não pode excluir. Há que conciliar 

a busca de bons resultados com a inclusão dos alunos.  

Penso que progressivamente há uma melhoria dos resultados nas escolas 

TEIP. Para as franjas da população que continuam a revelar dificuldades imensas é 

necessário insistir na escolarização dos pais, através dos cursos de Educação e 

Formação de Adultos. Há jovens com problemas familiares gravíssimos, manchas de 

pobreza extrema, no entanto a maioria dos alunos está com a idade adequada ao ano que 

frequenta. As franjas da população em dificuldade são em pequena quantidade e no final 

conseguem prosseguir os estudos seja em PCA, nos cursos profissionais ou nos CEF, 

esta a franja mais complexa, e que exige ainda um esforço acrescido para controlar e 

alterar algumas atitudes. Há um maior investimento na formação mais técnica, dando-se 

maior peso à vertente profissional e aligeirando-se um pouco a formação geral. 

5. Que mudanças se operaram ao longo da implementação do seu projeto? 

Pouco tempo depois de entrar na gestão houve uma lufada de ar fresco com 

a Gestão Flexível do Currículo, os CEF, os TEIP e o PCA. Foi um tempo favorável. Em 

1998/1999, na escola havia uma ausência de regras estabelecidas, apesar de haver mais 

CT disciplinares do que posteriormente, a sua eficácia e o seu papel educativo eram 

nulos. As regras tinham de ficar bem claras e os alunos não podiam, por exemplo, vir à 

escola para almoçar e faltar às aulas. Era necessário que as regras definidas não 

oscilassem, para que a escola não estivesse na situação de ter de se proteger dos alunos. 

Não se podia permitir que os problemas crescessem. Para reforçar o processo educativo 

numa escola TEIP era necessária a estabilidade do corpo docente e oferecer respostas 

diferenciadas (prolongamento, TA, falar regularmente com os pais), desenvolver-se uma 

cultura de escola, com uma direção onde não há grupos de influência e que não se deixa 

influenciar sobre conversas da sala de professores. Se achamos que a medida é certa não 

podemos ficar preocupados.  

 

 



 

78 
 

ANEXO 5 - CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA ENTREVISTA 

Categoria Definição Exemplos 

 
PAPÉIS DE GESTÃO 

 
 Decisional (1) 

 
Interpessoal (2) 

 
Informacional (3) 

 

 
Descrição  do  seu 
trabalho (Mintzberg) 

 

 
“Por  vezes  as  direções  das 

escolas  não  ousam  …  Há  corredores  de 
liberdade  que  é  preciso  saber  e  querer 
ousar  aproveitar…”        “Houve  uma 
oportunidade legislativa…Os desafios é que 
produzem mudanças… ” (1) 

 
“Há mais incidentes críticos na 

minha ação do que tarefas programadas.” 
(1) 

 
 “Tem  que  se  sair  da  sala  de 

aula,  ser  mais  abrangente  e  próximo  da 
sociedade…” (2) 

 
“  Como  tenho  um  plano  de 

ação,  organizo  a  gestão  para  não  estar 
muito  sobrecarregada  com  os  trabalhos 
que  têm  que  ser  feitos  e  questões 
agendadas.” (2) 

 
“É necessário haver espaço na 

comunicação  social.  Isso  consolida  a 
imagem da escola e é por isso que os olhos 
de todos estão postos na escola…” (3) 

 
“…ouço os outros…” (3) 
 
“…  faço  muitas  conversas 

informais que me permitem sentir o pulsar 
dos problemas…” (3) 

 
 

 
PROBLEMAS, 
DIFICULDADES, 
PREOCUPAÇÕES 

Situações 
problemáticas  no 
exercício da gestão, no 
funcionamento  da 
escola  ou  nos  outros 
intervenientes. 

 
(Descrição  do  seu 
trabalho) 

 

 
“Há diretores mais  jovens que 

me  preocupam  porque  para  eles  a 
educação  ideal  é  a  do  passado,  um 
passado que nem sequer era o seu e é para 
eles uma ideia a seguir.” 

 
“O acomodar é mais fácil.” 
 
“A  reorganização  curricular 

parece  um  regresso  ao  passado….Há  o 
desafio de competirmos com os apelos do 
exterior, no entanto, a cultura do passado 
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é  muito  forte  e  o  país  continua  a  ser 
culturalmente atrasado.” 

 
 “A  educação  tem  que  ser 

diferente, não se trata de ensinar, mas sim 
de educar.” 

 
“Há  que  conciliar  a  busca  de 

bons  resultados  com  a  inclusão  dos 
alunos…” 

 
 

ESTRATÉGIAS 

Modalidades  de  ação 
que  seleciona  ao 
desempenhar  os 
diferentes  papeis  de 
gestão. 

 
(Descrição  do  seu 
trabalho) 

 

 
“Tem  que  se  sair  da  sala  de 

aula,  ser  mais  abrangente  e  próximo  da 
sociedade em mudança…” 

 
“Há  princípios  orientadores 

que  podem  ser  vinculativos  ou  não,  é 
preciso procurar os caminhos pelo meio.” 

 
“É preciso olhar o problema e 

procurar soluções…” 
 
“É  preciso  usar  mecanismos 

de  pressão  para  integrar…    foi  possível 
trabalhar com as famílias …” 

 
“…é  necessário  melhorar  a 

escola  para  nos  ajustarmos  aos  tempos  e 
encontrarmos  novas  respostas…é  preciso 
mudar, não só as condições, mas  também 
a  forma  como  desenvolvemos  o 
trabalho…” 

 
“…era  necessário  a 

estabilidade  do  corpo  docente  e  oferecer 
respostas  diferenciadas  (prolongamento, 
TA, falar regularmente com os pais, CEF,…) 
…” 

 
“Era necessário que as  regras 

definidas não oscilassem…” 
 
“É necessário haver espaço na 

comunicação  social.  Isso  consolida  a 
imagem da escola.” 

 
”É  a  resolução  desses 

incidentes  (críticos)  que  constrói  a  escola 
que  perspetivo  ,funcionam  como 
alavancagem para o meu projeto.” 
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AVALIAÇÃO  DO  SEU 
TRABALHO 

Princípios 
orientadores  da  sua 
ação. 

 
“…tenho uma gestão de porta 

aberta …” 
 
“…  inovo  de  cada  vez  que 

adequo as respostas…” 
 
“…A minha pilotagem não tem 

muitas fragilidades…” 
 
“…  os  pais  confiam  em mim, 

conhecem  a  minha  voz  ao  telefone  e 
sabem o meu nome.” 

 
“É necessário haver espaço na 

comunicação  social.  Isso  consolida  a 
imagem da escola.” 

 
“Neste  momento,  há  pontos 

de  vista  comuns  e  uma  cultura  de  escola 
que abraça muita gente.” 
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ANEXO 6 - CATEGORIZAÇÃO PROJETO DE INTERVENÇÃO 

PROBLEMAS/ 
DIFICULDADES/ 
PREOCUPAÇÕES 

ESTRATÉGIAS 
 

PAPEIS DE GESTÃO 
(Mintzberg) 

 

 
Corpo docente  Negociação  com o ME 

visando  a  estabilidade  do  corpo 
docente. 

Constituição  de 
equipas  de  trabalho  coesas  e 
duradouras. 

 

Decisional: 
empreendedor,  repartidor  de 
recursos e negociador. 

 
Construção  do 
Agrupamento  e 
articulação interciclos 

Debate  para 
desenvolver o espírito de coesão no 
território. 

Atividades  de 
enriquecimento  curricular. Gabinete 
de Apoio ao Aluno e à Família. 

 

Interpessoal: Lider 
Decisional: Todos 

 
A escola  inclusiva para 
o sucesso 

Cursos  CEF,  PCA  e 
Currículo  Funcional,  Oficina  do 
Português  Língua  Não  Materna, 
Secundário  Profissional  de 
Ourivesaria e Multimédia. 

 

Decisional:  Repartidor 
de recursos, empreendedor 

 
Formação contínua dos 
docentes 

Centrado  na  escola 
para  reorganização  do  trabalho  de 
sala  de  aula  de  tipologia 
formação/investigação. 

 

Interpessoal:  Agente 
de ligação 

Decisional: 
Empreendedor, negociador 

 

 
Dimensão  cultural, 
desportiva e cívica 

Centros  de  recursos, 
expressão  dramática,  Orquestra  de 
Vialonga,,  ensino  integrado  da 
música. Reforço das modalidades do 
Desporto  Escolar.  Educação  para  a 
cidadania, humanização dos espaços  
escolares e projeto Rádio Escolar. 

 

Decisional:  Repartidor 
de recursos 

 
Segurança na escola  Cooperação 

DT/Famílias,  Escola  Segura  GNR, 
cartões magnéticos, SPO.  

 

Decisional: Regulador 

 
Articulação 
escola/família 

Família/Pais  são  o 
principal  parceiro,  reuniões 
periódicas com a diretora (mínimo 3 
ano)  e  com  os  diretores  de 
turma.GAAF. 

 

Interpessoal:  Agente 
de ligação 

Informacional: 
Observador ativo, difusor. 
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Parcerias   Com  os  serviços 

(Centro de  Saúde,  Segurança  Social, 
Câmara  Municipal,  Junta  de 
Freguesia) e empresas. 

 

Interpessoal:  Agente 
de ligação 

Decisional: Negociador 

 
Empenhamento, 
visibilidade, prestígio 

Divulgação  junto  da 
comunicação  social,  em  instituições 
de  ensino  superior,  investigadores 
nacionais e estrangeiros. 

 

Interpessoal:  Símbolo, 
líder, agente de ligação. 

 

 

 


