
RESUMO  

  

O constructo de que os professores sobressaem como os principais atores educativos no 

ambiente de mudança e renovação na educação permanece nas organizações escolares. A 

implementação de um Novo Estatuto da Carreira Docente transportou substanciais alterações 

e a assunção de novas funções por todos os sujeitos que possuem a missão de ensinar, numa 

escola eficaz, em que a qualidade impere e comande qualquer projeto concebido.  

No ambiente de uma escola reflexiva, orientada com base na comunicação e na cooperação, 

destacam-se as estruturas de Gestão Escolar Intermédia, mormente os departamentos 

curriculares, entendidos como os principais contextos de interação no interior da escola. O 

papel do seu coordenador considera-se basilar no desenvolvimento organizacional de 

qualquer comunidade educativa, sendo-lhe, atualmente, exigidas funções mais relevantes ao 

nível da liderança dos seus departamentos, da coordenação e da supervisão dos seus pares.  

Neste contexto, a temática deste estudo focaliza a figura do coordenador de departamento 

curricular, enquanto gestor intermédio, na “escola do diretor”, importando assinalar as suas 

perceções e as daqueles que operam no seu grupo, identificando, concomitantemente, 

aspetos facilitadores ou obstativos no desempenho das suas funções.  

Para analisarmos as conceções e representações dos coordenadores de departamento 

curricular e dos professores sobre o cargo de Gestão Escolar Intermédia em investigação, 

utilizámos um modelo de investigação que se insere, maioritariamente, num paradigma 

quantitativo, adotando como instrumento de recolha de dados o inquérito por questionário. 

Neste âmbito, construímos dois questionários, um para os coordenadores e outro para os 

professores, que contemplaram também uma questão aberta, analisada qualitativamente, 

concretizando a respetiva categorização das respostas obtidas. Operacionalizámo-los, no ano 

letivo de 2010/2011, a professores do segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário de três escolas de um dos concelhos do distrito de Viseu. 

Os resultados obtidos, de um modo geral, sugerem que os inquiridos se mostram conscientes 

das funções de um coordenador de departamento curricular, na escola atual, nas vertentes de 

desenvolvimento organizacional, de liderança, de coordenação e de supervisão, divergindo as 

suas perceções em algumas variáveis. Concluímos que as práticas de gestão intermédia na 

escola se encontram num percurso sólido, fundamentado, exigente, mas solicitador de uma 

contínua formação especializada na área de Orientação Educativa.  
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