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CONCLUSÕES GERAIS 
 

Atingido que foi o final do trabalho, a ideia fundamental que acompanhou o 

seu desenvolvimento consiste no entendimento da complexidade organizativa das 

escolas e das suas interdependências e na perspectiva de encontrar uma resposta 

para o problema levantado. 

 

Este tema pode, deve ser olhado de outros ângulos porque sendo a 

organização escolar uma organização social complexa, onde confluem diferentes 

olhares, perspectivas, interesses e até comprometimentos dos diferentes actores 

sociais que nela se movimentam no seu quotidiano. Constitui uma delicada tarefa 

tecer considerações em torno desta problemática. 

 

Tarefa delicada, desde logo, a de compatibilizar espaços de 

intervenção/participação de todos os intervenientes no processo de promoção de 

diferentes saberes e de políticas educativas consubstanciadas nos Regulamentos 

do Currículo Nacional e no Projecto Educativo Escola. 

 

Tarefa delicada, ainda, a de encontrar lideranças que estimulem a confiança 

dos actores e os mobilize para uma melhor organização democrática, 

contextualizada e autónoma, através de argumentos a favor da participação, como:    

 

� A aprendizagem do exercício dos direitos e do cumprimento dos deveres; 

� O desenvolvimento da autonomia, do sentimento de confiança pessoal e 

da auto-estima; 

� A formação cívica e a interiorização das regras do processo democrático 

de decisão; 

� A diminuição da probabilidade de ocorrerem conflitos ou situações de 

inadaptação social (sentimento de pertença). 

 

Sendo a escola o centro das políticas educativas, dela se espera uma 

resposta aos desafios da mudança que atravessamos. Este estudo, dentro do 
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quadro organizacional, conduziu-nos à observação do seu funcionamento, no 

quadro do sistema educativo português. 

 

 Podemos afirmar que, apesar da sua complexidade organizativa, da sua 

estrutura, do seu desenho organizacional, o comportamento dos membros da 

organização é marcado profundamente por concepções burocráticas a que “a 

tradição da administração centralista e a consequente superprodução normativa do 

Estado sobre as escolas” nos tem conduzido (Sarmento, 1996. p.26). 

 

É que,  

…“num mundo caracterizado pela incerteza, pela evolução tecnológica, pela pressão 

do just-in-time, pelo maior dinamismo da sociedade e das suas associações, obriga as 

organizações a queimarem a sua gordura (isto é, a suprimirem as estruturas 

intermédias que avolumam), a procurarem alcançar qualidade total pelo serviço ao 

cliente e pelo empenho de toda a organização”, (Estêvão, 1998, p.13) 

 

Da análise que fizemos deparamo-nos, ainda, com o facto de que, se por um 

lado as políticas educativas nos apresentam um modelo de gestão democrático em 

relação estreita com os princípios da descentralização administrativa, da 

participação, da territorialização da gestão das escolas, da autonomia dos 

estabelecimentos de educação, por outro lado, as perspectivas da análise da 

organização alertam-nos para uma certa falta de atitudes, valores, práticas culturais, 

etc. 

 

Esta concepção organizacional de escola deverá, também, preocupar-se 

com um modelo de gestão estratégica que “vise a eficácia, integrando o 

planeamento estratégico (mais preocupado com a eficiência) e outros sistemas de 

gestão, responsabilizando ao mesmo tempo todos os gestores de linha pelo 

desenvolvimento e implementação estratégica” (ibidem) 

 

Nos últimos tempos, a organização de territórios educativos e a construção 

da autonomia dos agrupamentos de escolas têm sido um dos principais temas de 

discussão das políticas educativas. Este empenho de centrar nas escolas a acção 

educativa corresponde a um conjunto de razões pedagógicas, técnicas, e políticas e 
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vão de encontro a reformas encetadas por outros países com elevado sucesso, ver 

exemplo da Finlândia. 

 

Tem-se instalado à volta da reforma alguns discursos antagónicos quanto à 

organização da rede escolar. Se por um lado se aceita a configuração de territórios 

educativos em torno de uma centralidade, por outro lado entende-se que há 

unidades demasiado grandes de difícil articulação e gestão pela sua dispersão no 

território. 

 

Neste processo de construção de territórios educativos comuns, não chega 

ter um projecto educativo comum no qual se explicitem os princípios, os valores, as 

metas e as estratégias segundo as quais as escolas se propõem cumprir a sua 

função educativa, mas é também necessário encontrar relações de proximidade e 

até de cumplicidade entre os actores no terreno, cumplicidade essa que se pode 

perder pela distância em que se encontram no local de trabalho. 

 

Será a teia de relações e cumplicidades que pode influenciar a estratégia 

organizacional e traduzir-se em factor competitivo na melhoria de resultados e de 

acção concreta, ”uma vez que a capacidade de implementar a estratégia é na 

verdade crítica para a organização e pode ser a chave da sua sobrevivência” 

(Ibidem p. 25) 

 

Por outro lado, neste Regime de Autonomia, Administração e Gestão, os 

agrupamentos de escolas são um nova realidade organizacional, que se pretende 

venham a afirmar a partir de um Projecto Educativo Comum. 

 

Todavia, como foi dito, no que diz respeito ao processo da sua construção, 

apesar da retórica em sentido contrário, permaneceu uma lógica centralista, em que 

as regras da sua constituição, mais não são do que uma construção borucrática que 

“oscilou entre a lógica de dinamismo associativo local e uma lógica de 

reordenamento da rede escolar”, e, por isso, nem sempre foram criadas autenticas 

e coerentes comunidades educativas (Barroso, 2001, p.36).   
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Assim, construíram-se comunidades educativas por propostas das Direcções 

Regionais que tentaram, em muitos casos, “convencer as escolas e as Câmaras 

Municipais da bondade das suas propostas” (ibidem), através de soluções 

meramente administrativas, de partilha de territórios e dominadas por preocupações 

de escala e de dimensão económica. 

 

Porém, não basta introduzir inovações estruturais na célula base do sistema 

educativo – a escola – sem antes se introduzirem transformações estruturais na 

macro – estrutura de administração do sistema: Central, Regional e Local. 

 

Não chega aplicar uma lei para que haja um movimento de transformação no 

sistema educativo ou na sociedade, mas antes terão de se atrair para a reforma 

todos aqueles que vão ficar implicados nela, pois como explica Cutam (cit. por 

Barroso, 1997,p. 42) – referindo-se à experiência dos Estados Unidos -,apesar de 

durante cem anos a reforma ter tentado mudar a escola, o que aconteceu sempre 

foi que a escola é que mudou a reforma, concluindo que é esse “sentido normativo 

da mudança que é intrínseco ao insucesso de todos os diplomas que tentam impor 

por esta via a mudança nas escolas”. 

 

Os normativos que se referem ao poder de decisão ao nível da 

escola/agrupamento de escolas a um órgão de cariz político – a Assembleia – com 

legitimidade assente na participação ampla da comunidade, não tem qualquer 

consequência prática, uma vez que, chamar à escola, três vezes por ano, os seus 

representantes à vida quotidiana, com conhecimento distante dos problemas, não 

permite, em nosso entender, dotar aquele órgão de capacidade de decisão que 

supostamente a lei lhe atribui. 

 

Se a isto juntarmos o facto do poder central e regional não ter abdicado de 

poderes formais, dirigindo à distância, por tudo e por nada, através de circulares, o 

funcionamento dos agrupamentos, a participação da comunidade educativa na 

administração e gestão, de facto, é uma pura mistificação.  
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Como bem sugere Afonso (2003, p.40), o poder de direcção do Ministério da 

Educação deveria ser partilhado com a escola, devendo para tal nela ser criado “ 

um órgão de direcção próprio, representativo dos actores escolares educativos e 

democraticamente eleito, ao qual o órgão de gestão deveria estar subordinado”, ou 

seja, um órgão de direcção com poderes efectivos de representação da escola e 

com mandatos de definição do projecto educativo e das políticas educativas do 

agrupamento. 

 

Pois, as políticas educativas tendentes a aumentar a participação na escola 

têm-se limitado a criar e a regulamentar instâncias de decisão colectiva, baseadas 

no princípio de democracia representativa, através da Assembleia de Escola e do 

Conselho Pedagógico. 

 

Os Conselhos Locais de Educação, regulamentados pelo Decreto-Lei 

n.º7/2003, de 15 de Janeiro, não se inserem numa lógica de descentralização da 

administração local do sistema educativo, pois não se encontram dotados de 

competências próprias, constituindo-se antes como meros órgãos de consulta dos 

municípios. 

 

A participação dos Municípios nas políticas educativas e no seu 

financiamento é quase residual, reconhecendo-se que, embora existam por todo o 

país bons exemplos de intervenção face à exiguidade dos seus recursos, o 

aumento de participação é controverso, à luz do que se passa noutros países, por 

se entender prejudicial uma municipalização da educação, no particular do acentuar 

assimetrias entre escolas de diferentes municípios. 

 

O tema da liderança está na ordem do dia e, se para muitos a mudança é 

vista como ameaça, para alguns representa um desafio e uma oportunidade de 

futuro. Segundo Hargreaves (2007), o principal desafio dos administradores 

escolares da Finlândia é, hoje, o de se tornarem líderes capazes de desenvolver e 

aumentar a alto nível a melhoria da escola, trabalhando e influenciando 

comportamentos de outras pessoas dentro e fora das suas escolas.  
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A situação actual vem demonstrar mais uma vez, que as mudanças não se 

conseguem através de imposição de soluções em que os actores não se revêem. A 

discussão deverá constituir referenciais estáveis e credíveis para a descentralização 

e autonomia das escolas através da alteração do actual Regime de Autonomia, 

Administração e Gestão.  

 

Pretende-se novos modelos que façam do Projecto Educativo o centro das 

políticas públicas e dê lugar a uma escola aberta ao meio com novas práticas 

educativas que a coloque “perante um novo protagonismo em termos de 

investigação, acção e inovação educacional” (Costa, 1991, p. 53). 

 

Se pensarmos que a legitimidade de uma organização escolar, num dado 

território, não lhe advém da sua relação com os agentes que actuam nesse 

território, mas sim da hierarquia, da orientação normativa e de superior 

determinação política, então, ”reconhecemos quão adversa e conflituosa é uma 

postura de abertura sobre o meio envolvente” (Azevedo, 2001, p.236) 

 

Contudo, o que nos levou a partir para a realização desta pesquisa que agora 

atinge a sua fase conclusiva foi a leitura da evolução das políticas da administração 

da educação nos últimos anos e, no particular, a publicação do D.L. 115-A/98 e a 

constituição dos agrupamentos. 

 

Face à problemática, situamos o nosso ponto de partida na análise e 

fundamentação teórica, começando pelos instrumentos legislativos que pretendem 

implementar a autonomia e pela literatura produzida atinente à descentralização, à 

prática de desconcentração nas escolas, pela constituição dos territórios e cartas 

educativas, acabando na implementação dos agrupamentos de escola. 

 

Para ajuizar do carácter crítico da constituição do agrupamento deve referir-

se que este não aconteceu de forma espontânea, mas antes por imposição 

administrativa, integrando um conjunto de escolas do pré-escolar e do primeiro 

ciclo, no agrupamento existente de escola do 2.º ciclo.  
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Face à reorganização da rede educativa, a preocupação central foi a de 

perceber em que modos funcionam as escolas depois de agrupadas. Daí a nossa 

pergunta de partida: qual o impacto dos agrupamentos na administração e gestão 

das escolas do ensino básico. 

 

Quanto aos normativos concernentes à autonomia e à descentralização a Lei 

de Bases do Sistema Educativo prevê que: 

 “o sistema educativo deve ser dotado de estruturas administrativas de âmbito 

nacional, regional autónomo, regional e local, que assegurem a sua interligação com a 

comunidade mediante adequados graus de participação dos professores, dos alunos, 

das famílias das autarquias, de entidades representativas das actividades sociais, 

económicas e culturais e ainda de instituições de carácter científico” (LBSE, art. 38) 

 

Como no diz Bush (2003,p.110), independentemente das formas que possam 

vir a tomar, as reformas da educação tendem para a descentralização e “a 

autonomia das escolas coloca maiores exigências aos seus líderes e gestores. Eles 

são, geralmente, responsáveis pela gestão estratégica, pela gestão financeira, pela 

gestão do pessoal, pelo “marketing”, para além de terem de desempenhar os 

tradicionais papéis no processo de ensino/aprendizagem.” 

 

Pretende-se um processo de ensino aprendizagem que privilegie o projecto 

educativo, reflexo da negociação dos interesses de todos os sectores ou grupos 

implicados na sua construção, não esquecendo o papel dos dirigentes como 

agentes de moderação e gestão do conflito e de definição das políticas globais da 

instituição, na garantia da regulação democrática que lhes advém da representação 

em acto eleitoral. 

 

“O ressurgimento da relação da escola ao território local pretende, assim, 

inverter uma lógica que, à vez, universalizou e uniformizou as escolas através da> 

nacionalização do ensino <e que, em nome da igualdade, contribui para acentuar os 

desequilíbrios regionais (Formosinho & Machado, 2004,p. 08). 

  

E ainda, 

“A capacidade de mobilização das escolas, das autarquias e de outros 

parceiros locais num processo de co-responsabilização em que deve empenhar-se a 
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Administração Educativa contribuirá para a determinação do sentido da> 

territorialização das políticas educativas e do tipo de agenda em que elas se inserem.” 

(idem, p.53-54). 

 

Pelo que, a constituição de agrupamentos, entre outros aspectos, ao permitir 

a existência de projectos pedagógicos comuns e a construção de percursos 

escolares integrados que favoreçam a articulação e a sequencialidade pedagógicas 

entre diferentes níveis e ciclos de escolaridade, beneficia o aproveitamento dos 

recursos existentes. 

 

Quanto à participação dos municípios, e no dizer de Fernandes, 

(2007,p.206), (…) em muitas situações concretas, os municípios, por sua iniciativa 

ou por pressão local, acabaram por agir como intermediários ou como agentes 

politicamente influentes (…)” não exercendo assim o estatuto de parceiro social e 

consultor das políticas educativas públicas. 

 

Mas, mais importante que conhecer os modelos de gestão é, porventura, 

conhecer os mecanismos de interacção dos actores na gestão do dia a dia das 

escolas e entender se o modelo aplicado é ou não eficaz. Foi esta motivação que 

nos moveu a questionar.    

 

Perceber qual o impacto do modelo de gestão e administração e procurar 

respostas que contribuam para uma melhor percepção do fenómeno e, se possível, 

concorrer para resolução de problemas detectados levou-nos às formulações de 

hipóteses estudo: 

 

� Em que medida é que a integração nos agrupamentos das escolas do pré-

escolar, primeiro, segundo e terceiro ciclos gerou articulação pedagógica. 

 

Para os nossos interlocutores (alunos, professores, funcionários e presidente 

do executivo), a mudança de gestão para o agrupamento gerou mais articulação 

pedagógica, logo criou um impacto positivo na gestão e administração das escolas.  
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Essa mudança deu-se aos níveis articulação dos currículos, dos apoios e 

complementos educativos, das modalidades especiais de educação escolar, da 

inovação pedagógica e da definição de critérios para a elaboração de horários e o 

projecto pedagógico comum favoreceu um percurso sequencial e articulado dos 

alunos. 

 E, 

� Avaliar a implicação/consequência da constituição do agrupamento na 

gestão e administração dos recursos humanos das escolas. 

 

A comunidade escolar mostrou-se dividida quanto à existência ou não de um 

projecto de gestão estratégica, não podendo assim afirmar-se que, com a mudança, 

o agrupamento objecto de estudo teve implicações positivas a este nível. Dividida 

continua, ainda, quanto os resultados da gestão intermédia, da melhoria na tomada 

de decisão, na qualidade da gestão e na tomada de decisão. 

 

Pelo que, segundo o olhar dos nossos interlocutores, ao nível da gestão 

administrativa e financeira, não é possível afirmar o sentido das implicações na 

gestão e administração dos recursos humanos e financeiros das escolas do 

agrupamento.  

Também, 

 

� De que forma é que o espaço físico/geográfico e os recursos materiais 

favorecem ou não a articulação. 

 

A comunidade educativa foi chamada a pronunciar-se sobre se a constituição 

do agrupamento favoreceu a articulação do espaço física/geográfico e dos 

equipamentos. Podemos constatar que os respondentes a esta hipótese de estudo 

sugerem que a mudança de organização favoreceu a articulação, mas com 

reservas, pois uma parte significativa dos inquiridos entende que essa mudança não 

contribui para uma melhoria da gestão dos recursos.  

E, 
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� Que percepção tem a comunidade escolar do funcionamento das escolas em 

agrupamento. 

 

O relacionamento entre comunidade escolar é fundamental para perceber 

como funciona o agrupamento e que cumplicidades se podem gerar na gestão e 

administração. Também aqui os nossos interlocutores (alunos, família, autarquia, 

professores, funcionários) sugerem que a mudança de organização necessita de 

maior envolvimento para melhorar a articulação.  

 

Como nota reflexiva, é de admitir que este tema pode ser olhado de outros 

ângulos e reconhecer ainda a necessidade de se desenvolver estudos desta 

natureza, em outros contextos, de forma a criar um conjunto de informações que 

permitam perceber o impacto do modelo de gestão e administração vigente. 

Contudo, pensamos que o estudo presente contribuirá para alargar o conhecimento 

da temática em estudo. 

 


