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CAPITULO I: CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUIZA.
1.1. Introdução
Falar da gestão escolar é nos nossos dias, e nos discursos em geral uma constante
inevitável.
As organizações, incluindo as escolas, têm revelado uma necessidade de se
adaptarem à nova realidade relacionada com a competitividade e a qualidade. Estes
factores têm levado as organizações a reflectir sobre os factores que efectivamente
garantem a excelência na prestação dos serviços.
As transformações económicas, sociais e tecnológicas que ocorrem no mundo
colocam em constante questionamento as formas de gestão implementada nas
organizações (lucrativas ou não lucrativas).
Em uma época de complexidade, mudanças e incertezas como a que atravessamos
hoje, a administração tornou-se uma das mais importantes áreas da actividade humana.
A tarefa básica da administração e gestão é a de fazer coisas por meio de recursos
humanos, materiais e financeiros de maneira eficiente e eficaz. Para que de facto
tenhamos uma gestão de qualidade nas nossas escolas, é necessário integrar esforços
individuais e de grupo na execução de tarefas para se conseguir os objectivos traçados.
Por isso, torna-se importante, na gestão escolar relacionar o líder com as diferenças
individuais de modo a atingir o resultado desejado.
A educação é uma condição indispensável na vida de um indivíduo. Dai, não basta
somente referir ao conceito da educação e ensino, mas também ao conceito de gestão. É
necessário harmonizar estes conceitos, para que seja alcançada a tão desejada escola de
qualidade. Contudo, pode-se pensar num modelo de gestão participativo, envolvendo
todos os agentes da comunidade educativa no processo de tomada de decisões, tendo
sempre em atenção, as necessidades de aprendizagem dos alunos.
Falar da gestão participativa, pressupõe também referir a autonomia como forma
das escolas desempenharem melhor o serviço público de educação, cabendo a
administração educativa uma intervenção de apoio e regulação, com vista a assegurar
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uma efectiva igualdade de oportunidades e a correcção das desigualdades. Por outro
lado pressupõe falar do processo de tomada de decisões, visto que este constitui sem
duvida um elemento importante para a gestão pela qualidade.
Neste estudo, tentaremos demonstrar através de um estudo de caso, a importância
da gestão participativa e o processo decisional nas escolas secundárias. Sendo assim,
utilizaremos uma escola secundária como base para o estudo de caso: escola
secundaria Constantino Semedo.
Visando melhorar a qualidade de gestão com base na gestão participativa, e no
envolvimento dos agentes da comunidade escolar/educativa no processo de tomada de
decisões, na escola secundária, através de um estudo concreto, propõem-se uma
investigação prática orientada pela seguinte questão de pesquisa: como a gestão
participativa e o envolvimento dos agentes da comunidade educativa no processo de
tomada de decisões pode contribuir para a melhoria da qualidade de gestão nas
escolas secundárias.
Neste contexto, pretendemos atingir os seguintes objectivos específicos:
• Analisar a importância da gestão participativa no processo de tomada de
decisões.
• Melhorar e aumentar a eficácia da gestão administrativa e pedagógica
neste estabelecimento de ensino.
• Criar condições para uma melhor utilização dos instrumentos de gestão
no processo de tomada de decisões.
• Melhorar o acesso dos pais/encarregados da educação às informações
relativas, à gestão e funcionamento do estabelecimento do ensino e ao processo
ensino – aprendizagem.
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• Verificar em que medida o envolvimento dos agentes da comunidade
educativa na elaboração e implementação de planos e projectos pode ser
vantajoso para a escola.

1.2. Contextualização
Este estudo vai centralizar-se na Escola Secundária Constantino Semedo,
localizada na zona de Achada São Filipe, a norte do concelho da Praia. É uma zona em
crescimento urbano, com a construção de infra-estruturas modernas (estradas, edifícios
etc.) e também, o aparecimento de novas empresas de negócios, ONGs entre outras
organizações.
A escola começou a funcionar no ano lectivo 1996/1997, num primeiro bloco
construído na altura, abarcando 14 turmas do 7º ano de escolaridade, distribuídas em 7
salas. Com um corpo docente reduzida e instável, no ano seguinte, o funcionamento da
escola foi muito difícil em termos de gestão, principalmente por causa do aumento dos
números de alunos (começou-se a leccionar as turmas do 8º e 9º ano de escolaridade), o
que fez com que a escola funcionasse sob o regime de tresdobramento. À 6 de Fevereiro
de 1999, a escola foi inaugurado por sua excelência o então ministro de educação o Sr.
José Luís L. Monteiro, altura em que foi construído mais um bloco. Com a construção
do segundo bloco, deu-se o aumento do número dos alunos, e consequentemente a
contratação de mais professores e auxiliares administrativos. O funcionamento da escola
foi se melhorando de ano para ano e as condições materiais também melhoraram com o
aumento do orçamento da escola, e ao mesmo tempo, o corpo docente foi ganhando
maiores estabilização e qualificação.
Actualmente a escola funciona com alunos de todos os ciclos, acrescentando a área
Cientifico e Tecnológico que antes não se leccionava nesta escola. Para a área geral há 8
turmas do 9º ano, 6 do 10º, 4 do 11º e 3 do 12º ano.
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No momento a escola tem cerca de 1677 alunos divididos em três ciclos com 75
professores, 12 pessoal não docente e 20 salas de aula a funcionar. O rácio aluno sala é
de 81, isso quer dizer que o rácio aluno turma é de 40.
1.3. Hipóteses
Neste estudo, propomos três hipóteses a considerar:
1) A estrutura orgânica e o grau de autonomia da escola possibilitam um modelo
de participação e o envolvimento da comunidade escolar no processo de
tomada de decisões.
2) A direcção escolar estimula os demais agentes administrativos (funcionários) e
pedagógicos (professores) a utilizarem melhor as suas capacidades em
benefício da organização e para melhoria dos resultados dos alunos.
3) Os Gestores Administrativos criam um ambiente interno de participação na
escola que possibilita o envolvimento da comunidade escolar na definição dos
objectivos e na missão da escola.
1.4. Justificação.
Melhorar a qualidade de gestão dos nossos estabelecimentos de ensino, é um dos
grandes objectivos traçados no plano estratégico de desenvolvimento para a educação.
A escola é hoje entendida como uma organização educativa que envolve uma
melhor integração dos recursos humanos, materiais e financeiros e que tem como
finalidade produzir bens úteis reclamados pela sociedade, mais concretamente, alunos
formados, instruídos e capazes de se integrar facilmente na sociedade e introduzir
melhorias para o desenvolvimento social, económico e cultural da comunidade onde
esta inserida.
A escola trabalha com alunos, por isso requer cuidados específicos em todo o
processo de transformação e instrução, de modo a obter melhores resultados no
processo ensino aprendizagem, ou seja, alunos capazes e com competências para
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introduzir melhorias na sociedade. Estamos num mundo em que se verifica uma rapidez
nas mudanças, o desenvolvimento científico e tecnológico é uma constante, sem falar do
processo de globalização que é hoje uma realidade.
A gestão participativa é um modelo de gestão que permite o envolvimento de
todos os agentes da comunidade educativa no processo de tomada de decisões visando
criar uma sociedade participativa no seio da escola.
Contudo, o decreto-lei n.º 20/2002 atribui aos nossos estabelecimentos de ensino
secundário a autonomia administrativa e financeira, corporizado na ampliação da
competência e da capacidade de iniciativa dos seus órgãos e defende o princípio de
envolvimento

efectivo

das

famílias

e

da

comunidade

na

configuração

e

desenvolvimento da educação, dando especial atenção a melhoria da comunicação entre
a escola e as comunidades locais como condições indispensáveis à prestação de um
serviço educativo de qualidade. Neste contexto, ainda se verifica algumas características
de um modelo de gestão tradicional em que as decisões estão centralizadas na cúpula da
organização escolar.
A lei preocupa-se em estabelecer mecanismos de participação e responsabilização
dos diversos intervenientes na gestão do estabelecimento de ensino secundário, e
consagra soluções inovadoras no processo de selecção dos membros dos órgãos da
escola, apostando assim, na Assembleia da escola enquanto órgão representativo da
comunidade educativa.
Este trabalho justifica-se, porque visa propor para gestão dos nossos
estabelecimentos de ensino, um modelo de gestão participativa com base no
envolvimento dos agentes da comunidade educativa no processo de tomada de decisões.
Por outro lado, tem relevância, porque aborda questões importantes no domínio da
gestão.
Finalmente, justifica-se pela possibilidade de oferecer algumas contribuições no
domínio da gestão das escolas, possibilitando uma melhoria na qualidade de gestão e
consequentemente nos resultados de aprendizagem dos alunos.
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1.5. Metodologia
Nenhum trabalho de investigação ou pesquisa teria sucesso se não for definida
uma metodologia que melhor se adequa ao processo de recolha de dados ou
informações. Por isso, a questão que se coloca é: qual será a melhor metodologia para a
realização deste trabalho.
Depois de estabelecer os objectivos e explicitar os aspectos teóricos, torna-se
imprescindível a definição de metodologia adequada à realização deste trabalho. Por
isso, são considerados alguns métodos: a observação directa, o inquérito por
questionário, a entrevista, pesquisa bibliográfica e documental e utilização da biblioteca
virtual.
A observação directa dá-nos a primeira impressão sobre a organização escolar em
termos de gestão, de relacionamento e de comunicação entre os demais agentes da
comunidade educativa. Durante o estágio profissional1 realizado na escola secundária
Constantino Semedo, tivemos a oportunidade de usar este método em algumas reuniões
realizados na escola, dando especial atenção a discussão e resolução dos problemas, a
forma como as pessoas se relacionam ou comunicam, a forma como se executam as
tarefas, etc.
Um outro método utilizado neste estudo, foi a entrevista directa com alguns
agentes ou colaboradores da escola (Directora, representantes dos alunos e dos pais).
Com este método, consegui algumas informações valiosas para este estudo.
Depois de todo o trabalho preliminar relacionado com o planeamento, consulta e
definição de informação que necessitaríamos obter, aplicamos o inquérito onde
tomamos parte como amostra. Para a amostra foram escolhidas as pessoas de forma
aleatória, conforme o número estipulado para tal. Para a realização deste estudo, foram
aplicados cerca de 74 questionários: 5 à equipa directiva, 4 aos auxiliares
administrativos, 16 aos professores e coordenadores, 20 aos pais/ encarregados de
educação e 30 aos alunos. A aplicação destes questionários, permite-nos quantificar os

1

Mesmo depois de realizado o estágio profissional na escola secundária Constantino Semedo, não
deixamos de usar este método durante todo o trabalho de recolha de dados/informações.
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resultados obtidos. Sobre a análise dos questionários, torna-se importante realçar os
dois tipos de análise feita: análise na vertical e na horizontal. Às afirmações com
menos de 2/3 da pontuação máxima2 foram consideradas factores críticos, ou seja
factores que precisam ser melhorados para que de facto tenhamos uma gestão
participativa, envolvendo todos no processo de tomada de decisões.
A pesquisa bibliográfica ou documental foi sem duvida uma técnica
importantíssima na realização deste estudo, visto que é a partir da pesquisa bibliográfica
que esclarecemos alguns conceitos teóricos relacionados com o tema do trabalho. Por
outro lado, há que se referir a biblioteca virtual (Internet), que foi também um outro
método muito utilizado nesse estudo.
1.6. Resumo do trabalho
O presente trabalho, está estruturado em 5 momentos fundamentais:
•

Numa primeira parte (parte introdutória), faz-se o enquadramento do tema

referenciando a problemática do trabalho, os objectivos (objectivo geral e objectivos
específicos), a justificação da escolha do tema do trabalho e a metodologia utilizada.
•

Na segunda parte ou capítulo I (Gestão moderna aplicado as instituições

educativas: gestão participativa e processo de tomada de decisões), faz-se o
enquadramento teórico, onde serão abordados alguns conceitos teóricos ligados a gestão
das organizações e em particular, a gestão participativa e o processo de tomada de
decisões. É de salientar que os aspectos teórico-conceituais referidos neste capítulo têm
uma importância relevante na compreensão do tema em estudo.
•

O conhecimento das normas educacionais é algo que interessa a todos aqueles

que estão implicados na gestão das escolas secundárias. Por isso,nesta terceira parte ou
capítulo II (A gestão das escolas secundarias em Cabo Verde e as normas aplicáveis),
faz-se a caracterização do ensino secundário e também à referencia dos aspectos
normativos aplicado a gestão dos estabelecimentos do ensino secundário e em particular
a questão da participação.
2

Foram calculadas as percentagens para cada afirmação dos questionários, pelo que os dados estão
apresentados em percentagem.
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•

Estabelecida o enquadramento teórico e a referência aos aspectos normativos

ligado a gestão das escolas secundárias, procede-se o estudo de caso denominado “case
study”, tendo a escola secundária Constantino Semedo como objecto de estudo. Neste
capítulo (capítulo III), faz-se a caracterização da escola através da entrevista e da
observação, a análise dos questionários aplicados aos diferentes agentes da comunidade
educativa. Neste mesmo capítulo, propõe-se algumas orientações estratégicas para que
de facto se efectiva um modelo de gestão participativa que se traduz na melhoria da
qualidade de ensino.
•

Finalmente, faz-se a conclusão do trabalho e as respectivas recomendações.

É, portanto, com esta organização metodológica, que procuraremos incidir sobre
esta problemática – Gestão Participativa e Processo Decisional nas Escolas
Secundárias – tendo em conta a clarificação de alguns conceitos e o estudo realizado na
escola secundária Constantino Semedo.

CAPITULO II: ENQUADRAMENTO TEÓRICO
2. GESTÃO MODERNA APLICADA AS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS:
GESTÃO

PARTICIPATIVA

E

PROCESSO

DE

TOMADA

DE

DECISÕES.
Não podemos desenvolver este tema sem referir alguns elementos chaves que
permitem uma melhor compreensão deste trabalho. Por isso, de uma forma sistemática
iremos tentar desenvolver alguns dos aspectos teóricos conceptuais que considerámos
imprescindível para a compreensão do tema a ser trabalhado.
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A sociedade é uma sociedade de organizações.
Modernamente todas as principais tarefas da sociedade estão confiadas a
organizações: desde a produção de bens e serviços até a defesa e segurança, passando
pela saúde, ensino, protecção do meio ambiente, desporto, etc. Daí que, a gestão ao
procurar optimizar o funcionamento das organizações assume hoje especial importância.
Novos modelos e teorias de gestão e administração vem surgindo ao longo da
história e algumas organizações tentam adoptar um modelo que melhor se adeqúe aos
seus objectivos, qualquer que seja a sua natureza.
2.1. A Escola como: Organização, Sistema e Instituição3
Podemos ver a escola como organização na medida em que ela constitui uma
unidade social “de agrupamentos humanos intencionalmente construído e reconstruído”
enfatizando assim os indivíduos e os grupos interrelacionados, as suas interacções, o
carácter de intencionalidade dos seus actos, processo de sistematização e carácter
pessoal directo e prolongado de que se reveste o acto educativo. Ela distingue-se das
demais organizações, pela sua especificidade, pela construção social operada entre os
seus “stakeholderes” – professores, alunos, pais, elementos da comunidade, etc. –
reforçando o carácter de interesse publico pelo serviço que presta e pela certificação de
saberes que proporciona.
A escola é também um sistema de comportamentos e interacções que se
processam produzindo lógicas e actos singulares. Ver a escola como sistema comporta
algumas vantagens: permite o reconhecimento de uma realidade em movimento, com
interacções próprias, enquadrando os factos e organizando-os uns em relação aos outros.
Sendo a escola uma organização e um sistema, não pode deixar de ser visto como
instituição, porque é um sistema estabelecido de normas de relacionamentos sociais,
apresenta por isso mesmo como característica, uma vertente de passividade, fechado,
reificada, isto é, instituída.

3

In Angelina Carvalho, etall (1994). Projecto Educativo. Edições Afrontamento.
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2.2. Gestão das Organizações: conceito, funções e níveis de gestão.
2.2.1. Conceito de gestão e suas funções4
Para melhor compreensão deste tema, é necessário conhecer o conceito de gestão,
os níveis de gestão e suas funções.
Vivemos numa sociedade de organizações, que podem ser grandes ou pequenas,
com ou sem fins lucrativos, nas quais as pessoas trabalham em conjunto com vista á
prossecução de objectivos que seriam impossíveis de atingir se as pessoas trabalhassem
isoladamente. O factor mais significativo na determinação do desempenho e sucesso de
qualquer organização é a qualidade de gestão.
Segundo Sebastião Teixeira (1998), a gestão é um processo de se conseguir obter
os resultados (bens ou serviços) com esforço dos outros. Basicamente, a tarefa de
gestão é interpretar os objectivos propostos e transforma-los em acção.
Segundo Bartolomeu Varela (2004)5, a Gestão pode ser também encarada como
um conjunto de decisões que visam a prossecução do fim da organização. Ela decide,
eleger a melhor via para a realização dos objectivos da organização. Com ela processase uma actividade de escolha baseada num juízo definitivo de valor. Há decisões a
tomar, há que escolher várias soluções alternativas, formulando um juízo de
conveniência e oportunidade.
Tendo em conta os conceitos de gestão acima referidos, iremos apontar as quatros
funções base da gestão a saber:
•

Planeamento, que é o processo de determinar antecipadamente o que deve ser
feito e como fazê-lo. Trata-se de, a partir de uma dada situação, determinar
objectivos, adoptar princípios de acção e escolher uma estratégia com vista a
criar uma situação desejável, num tempo fixada e tendo em conta os recursos
disponíveis

4
5

In Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 5
In Bartolomeu Varela (2004), Manual de Planeamento e Gestão das Instituições Educativas, pag. .
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•

Organização consiste em estabelecer relações formais entre as pessoas, e entre
estas e os recursos para atingir os objectivos propostos. Trata-se de ligar
logicamente todas as componentes que intervêm num dado processo, precisar o
papel e as funções de cada unidade, determinar a origem, o montante, o modo e
o momento da utilização dos recursos humanos, financeiros ou tecnológicos
necessários para atingir os objectivos.

•

Direcção é o processo de determinar, ou seja, afectar ou influenciar o
comportamento dos outros. Traduz-se pela tomada de decisões relativas a um
dado processo (ex: distribuir tarefas; dar instruções sobre o trabalho a realizar,
os métodos, o momento de execução; dar ordens e directivas...). Ela envolve a
motivação, a liderança e a comunicação.

•

Controlo consiste na comparação do actual desempenho com standards
previamente definidos, apontando as eventuais acções correctivas. Inclui,
essencialmente, as funções de auditoria, supervisão, fiscalização e avaliação e
trata de reforçar os factores positivos (pontos fortes) e a eliminar ou atenuar os
negativos (pontos fracos), visando a melhoria da organização, a sua passagem a
uma fase de maior eficiência e eficácia.

2.2.2. Níveis de gestão 6
Ao falar da gestão, imediatamente pensamos nos membros do concelho directivo e
administrativo, de gerência ou da direcção geral. Contudo, podemos referir três níveis
de gestão, que são:
•

Nível Institucional, que se caracteriza por uma forte componente estratégica, ou
seja, envolvendo a totalidade dos recursos disponíveis na determinação do rumo
a seguir e também na determinação das políticas gerais, que são definidas de
uma forma genérica e que dizem respeito a toda a organização.

6

In Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 6
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•

Nível Intermédio, que se caracteriza pelo componente táctico e pela
movimentação dos recursos a curto prazo e a elaboração dos planos e programas
específicos relacionados com a área ou função do respectivo gestor.

•

Nível Operacional, em que predomina o componente técnico e a actividade dos
gestores traduz-se fundamentalmente na execução de rotinas e procedimentos.

2.3. O percurso histórico da Gestão das Organizações7
A gestão das organizações, tem um longo percurso histórico, mas foi com a
revolução industrial, que foram dados os primeiros passos a nível das teorias de gestão.
Deram-se grandes mudanças. As oficinas artesanais até então existentes foram
substituídas pelas fábricas, e a industria passou a ser o centro de negócios.
A evolução da gestão pode ser melhor explicada, tendo em conta, três etapas
distintas pelas quais passou o mundo organizacional no decorrer do século XX. A era
Industrial Clássico, a era Industrial Neoclássico e a era das Informações. Em cada uma
dessas etapas, as teorias de gestão sofreram profundas mudanças.
2.3.1. Era Industrial Clássico.
A industrialização clássica teve o seu início no final do século XIX e estendeu-se
até metade do século XX, mais precisamente, até 1950. Neste período, a teoria de gestão
lança as suas bases fundamentais, preocupando-se com aspectos prescritivos e
normativos para gerir uma organização. As principais teorias de gestão prevalecentes
neste período foram:
•

A teoria administrativa cientifica de Frederick Winsluw Taylor (1856 - 1915),
que defendia o aumento da eficiência da industria através da racionalização do
trabalho.

7

In Dra. Maria de Rosário Cabrita, (2002), Princípios de Gestão aplicado (1º edição, Lisboa ), capítulo II, pag .
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•

A teoria Clássica defendida por Henri Fayol (1841 - 1925), que se preocupava
em aumentar a eficiência da empresa através da sua organização e da aplicação
de princípios de gestão em bases científicas.

•

A teoria Burocrática defendida pelo sociólogo alemão Max Weber (1864 1920), cujos princípios assentam na burocracia como organização racional e
eficiente por excelência.

•

A ênfase nas pessoas teve o seu início com a teoria de relações humanas. Esta
teoria surge como resultado do estudo desenvolvido por Elton Mayo numa
fábrica de Hawthorne (próximo do Chicago), realizado na década de 30, para
pesquisar o efeito das condições ambientais sobre a produtividade do pessoal. A
experiência permitiu constatar a importância do factor humano na organização e
a necessidade de humanização e democratização das organizações.

As abordagens clássicas assentam nos seguintes princípios:
•

A produção é a principal preocupação dos gestores – surgem as primeiras

grandes linhas de montagem e a noção de estandardização.
•

Definem regras ideais para gerir uma organização, o que leva a

tratamentos estereotipados.
•

A organização é vista como um sistema fechado e auto-suficiente – só se

estuda o que se passa dentro da organização.
•

O homem é visto como uma máquina ao serviço do sistema.

2.3.2. Era Industrial Neoclássica
Este período ocorreu entre 1950 e 1990, traduzindo-se numa era de grandes
mudanças na história da gestão. É de salientar que, nesta era, deram-se profundas
reformulações nas tradicionais teorias de abordagem nitidamente normativas e
prescritivas, substituindo-as por novas teorias de cariz mais explicativas e descritivas.
Para os autores neoclássicos os gestores estão continuamente a planear, organizar,
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dirigir e controlar as actividades da sua organização para atingir os objectivos
organizacionais, utilizando de forma mais adequada os recursos postos à sua disposição.
As teorias prevalecentes nesta era são: teorias comportamentais (teorias Behavioristas e
teorias do desenvolvimento organizacional), teoria do Sistema, teoria de Contingência.
A abordagem neoclássica assenta nos princípios de que:
•

O comportamento individual cedeu espaço ao comportamento do grupo e ao
comportamento organizacional.

•

O homem é o elemento chave da organização.

•

A organização é vista como um sistema aberto e por isso os gestores têm de
aceitar o facto de que a mudança faz parte da vida das organizações.

•

A organização tem necessidades de se adaptar aos mercados onde actua, ou seja
tem de descobrir oportunidades e explora-los.

Como precursores desta era temos autores como: Peter Dracker, Abraham
Maslow, Chris Argyris, Frederick Herzberg, entre outros.
2.3.3. Era da Informação.
As modernas abordagens em plena era da informação privilegiam aspectos
organizacionais como a flexibilidade, agilidade, orientação para o consumidor,
inovação, visão, pensamento estratégico, trabalho de equipa, qualidade, formação,
liderança, serviço, rapidez, etc.
A nova abordagem do conceito da organização afirma que o objectivo destas é
atingir um desempenho excelente no mercado. No entanto, a organização é mais do que
económico. É acima de tudo uma entidade social, constituída por pessoas. Portanto, o
seu objectivo deve ser tornar efectivos os pontos fortes das pessoas e irrelevantes as
suas fraquezas.
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No quadro a seguir apresentado, iremos demonstrar as novas orientações de gestão
em plena era da informação.
Quadro 1: Aspectos organizacionais e culturais da gestão na era da informação.
Aspectos Organizacionais
•

Simplicidade e agilidade

•

Estrutura flexível

Aspectos Culturais
•

Orientação para o consumidor e
costomização

•

Visão estratégica

•

Melhoria continua

•

Participação e envolvimento

•

Formação continua

Pequenas unidades estratégicas
de negócio

•

Serviço

•

Adequação ao negócio e amissão

•

Rapidez

•

Redução dos níveis hierárquicos

•

Revolução continua

•

•

•

•

Excelência
Competitividade
Qualidade

2.4. A Gestão pela Qualidade, apanágio das organizações de sucesso
A gestão pela qualidade, é um modelo de Gestão, que envolve um conjunto de
princípios, e se caracteriza pela performance como se consegue os resultados. A gestão
pela qualidade é exactamente aquela que é capaz de atender as necessidades e
expectativas dos clientes. Por outro lado a gestão pela qualidade deve ser entendida
como uma estratégia para transformar a organização, nesse caso a escola, orientando-a
para resultados e para satisfação dos beneficiários. Por isso ela deve basear em dados e
factos que comprovam esta satisfação.
Qualidade é o atendimento das exigências do cliente. Para Deming, “a qualidade
deve ter como objectivo as necessidades do usuário, presentes e futuras”. Para Juran,
“representa a adequação á finalidade ou ao uso”. Um conjunto de outros autores tem
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dados uma definição da qualidade, mas é de salientar que por trás do conceito de
qualidade está a figura de cliente.
Sendo assim, a gestão pela qualidade não surgiu por acaso. Ela é um processo que
envolve pessoas, sistemas, instrumentos e técnicas de apoio. A qualidade não significa
apenas luxo. Necessitamos de ter uma maneira de descrever a qualidade em que não
haja lugar para opiniões subjectivas. Uma definição útil é: qualidade significa
conformidade com as exigências, isto é, permite-nos medir a qualidade.
www.google.com.br.
A Qualidade é encarada como uma variável ligada à satisfação do Cliente, ou seja,
traduz o reconhecimento pelas Organizações de que um objecto possui especificações
adequadas ao objectivo para o qual o Cliente o pretende usar.
Assim, as Organizações passam a querer garantir que os produtos e serviços
satisfaçam as expectativas dos clientes e utilizadores. Isso implica a adopção de uma
atitude estratégica consequente das organizações que procuram maximizar as condições
para que o produto ou serviço oferecido aos Utilizadores e Clientes corresponda às
expectativas destes.

2.4.1. Modelo de gestão pela qualidade total
A qualidade total muda o foco do controlo externo para interior de cada indivíduo.
O objectivo é fazer com que cada pessoa seja responsável pelo desempenho e se
comprometam em atingir a qualidade de maneira altamente motivada.
Um dos modelos de maior sucesso na gestão e avaliação das organizações, tanto
públicas como privadas, lucrativas e “não lucrativas” é o desenvolvido pela European
Foundation for Quality Management (EFQM). O modelo da EFQM8 considera a

8
A EFQM (European Foundation for Quality Management) é uma fundação europeia criada em 1988 pelos
presidentes de 14 das maiores empresas europeias com o apoio da Comissão Europeia. O actual número de membros
ultrapassa as 800 organizações, empresas nacionais e multinacionais e institutos de investigação das Universidades
Europeias. A EFQM considera ser importante que as Organizações tenham possibilidades de comparação com outras
entidades do mesmo tipo. Assim, estabeleceu um conjunto de prémios para organizações semelhantes, que agrupou
do seguinte modo:
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organização como um todo e defende que, ao longo do tempo, a auto – avaliação seja
aplicada a todas as partes da organização.
Sendo a ênfase do presente estudo, a gestão participativa e sua influência no
processo de tomada de decisões nas escolas secundárias, importa salientar as
características básicas da gestão pela qualidade na perspectiva de Deming9, a qual
consideramos de extrema importância para a compreensão deste trabalho:

1) Participação dos colaboradores nas decisões operacionais, no planeamento, no
estabelecimento de metas e no acompanhamento do desempenho. É importante
que os colaboradores sejam estimulados a dar sugestões e a assumir
responsabilidades.
2) Incentivar o trabalho em equipa e consequentemente trazer melhorias para a
organização.
3) Valorizar os colaboradores, fazendo com que estes se orgulhem do trabalho
que desenvolvem na organização.
4) Envolvimento e comprometimento de todos, gerando clima de confiança entre
os colaboradores e a gestão do topo, traduzido em prazer e satisfação para o
bem da organização.
5) A gestão do topo como líder deve ter um papel de colega, aconselhando e
conduzindo as pessoas no dia a dia na organização, aprendendo com e junto
deles.

a) Empresas – Toda a empresa ou parte da empresa mas que constitua um negócio independente.
b) Unidades operacionais de empresas Partes da empresa que sejam centros de custo como fábricas, linhas de
montagem, serviços de vendas e de marketing, serviços de investigação, etc.
c) Organizações do Sector Público -Organizações do sector público que forneçam serviços com fins não lucrativos e
que sejam financiadas pelo erário público.
d) Pequenas e Médias Empresas – Refere-se a empresas que tenham menos de 250 trabalhadores e não sejam detidas
em mais de 50% por empresas que não sejam PME.
9

In Ana Paula Rodrigues, (2005), Implementação de Qualidade Total na Gestão de Processos.
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6) O comprometimento com a qualidade e a coerência dos actos dos gestores
traduzirem em sucesso às actividades da organização.
7) A melhoria de qualidade e produtividade como um processo que sofre
aperfeiçoamento contínuo.
8) O controlo estatístico de qualidade é fundamental, pois detecta a causa que
gerou o erro, podendo assim criar um sistema que minimiza os erros futuros.
9) As inspecções não devem ser excessivas, porque quando mal feitas provocam
frustração nas pessoas.
10) A comunicação deve ser clara e fluir naturalmente, pois esta é fundamental
para o relacionamento no seio da organização.
É de salientar que, a Satisfação dos Clientes, a Satisfação dos Colaboradores e o
Impacto na Sociedade são alcançados através da Liderança, que conduz a Política e a
Estratégia, a Gestão das Pessoas, os Recursos e os Processos de forma a alcançar a
excelência nos Resultados da Actividade.

2.4.2. O Modelo de Gestão pela Excelência10
O modelo de Gestão pela Excelência (muito em voga, hoje em dia) aprofunda a
gestão pela qualidade e põe acento tónico na premissa segundo a qual a máxima
qualidade do bem produzido ou do serviço prestado (que é a aspiração do cliente) deve
ser uma construção permanente, pelo que a actuação de todos os elementos da
organização deve pautar-se, cada dia, pelo esforço de procura ou garantia de níveis cada
vez mais elevados de eficiência e eficácia.
O Modelo de Excelência em Gestão Pública foi concebido a partir da premissa de
que é preciso ser excelente sem deixar de ser público.

10

In Bartolomeu Varela (2004), Manual de Planeamento e Gestão das instituições educativas, pag. 82 a 85.
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Esse Modelo, portanto, deve estar alicerçado em fundamentos próprios da natureza
pública das organizações e em fundamentos próprios da gestão de excelência
contemporânea. Juntos, esses fundamentos definem o que se entende hoje por
excelência em gestão pública.
Os primeiros fundamentos são constitucionais, encontram-se no Artigo 37 da
Constituição Federal do Brasil: a gestão pública para ser excelente tem que ser legal,
moral, impessoal, pública e eficiente.
Orientados por esses fundamentos constitucionais, integram a base de sustentação
do Modelo de Excelência em Gestão Pública os fundamentos apresentados a seguir:
1) Excelência dirigida ao cidadão:
A excelência em gestão pública pressupõe atenção prioritária ao cidadão e à
sociedade na condição de usuários de serviços públicos e destinatários da acção
decorrente do poder de Estado exercido pelas organizações públicas.
As organizações públicas, mesmo aquelas que prestam serviços exclusivos de
Estado, devem submeter-se à avaliação de seus usuários, obtendo o conhecimento
necessário para gerar produtos e serviços de valor para esses cidadãos e com isso
proporcionar-lhes maior satisfação.
Este fundamento envolve não apenas o cidadão individualmente, mas todas as
formas pelas quais se faça representar: empresas, associações, organizações e
representações comunitárias.
2) Gestão participativa:
O estilo da gestão pública de excelência é participativo. Isso determina uma atitude
“gerencial” e de liderança, que busque o máximo de cooperação das pessoas,
reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado de cada um e harmonizando os
interesses individuais e colectivos, a fim de conseguir a sinergia das equipes de
trabalho. Uma gestão participativa genuína requer cooperação, partilha de informações e
confiança para delegar, dando autonomia para atingir metas. Como resposta, as pessoas
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tomam posse dos desafios e dos processos de trabalho dos quais participam, tomam
decisões, criam, inovam e dão à organização um clima organizacional saudável.
3) Gestão baseada em processos e informações
O centro prático da acção da gestão pública de excelência é o processo, entendido
como um conjunto de actividades inter-relacionadas ou interactivas que transforma
“entradas” em saídas (serviços/produtos) com alto valor agregado. Gerir um processo
significa planear, desenvolver e executar as suas actividades e avaliar, analisar e
melhorar seus resultados, proporcionando melhor desempenho à organização. A gestão
de processos permite a transformação das hierarquias burocráticas em redes de unidades
de alto desempenho. Os factos e dados gerados em cada um desses processos, bem
como os obtidos externamente à organização transformam-se em informações que
assessoram na tomada de decisão e alimentam a produção de conhecimentos. Esses
conhecimentos dão à organização pública alta capacidade para agir e poder para inovar.
4) Valorização das pessoas
As pessoas fazem a diferença quando o assunto é o sucesso de uma organização. A
valorização das pessoas pressupõe dar autonomia para atingir metas, criar oportunidades
de aprendizado e de desenvolvimento das potencialidades e reconhecer o bom
desempenho.
5) Visão de futuro
A busca da excelência nas organizações públicas é directamente relacionada à sua
capacidade de estabelecer um estado futuro desejado que dê coerência ao processo
decisório e que permita à organização antecipar-se às novas necessidades e expectativas
dos cidadãos e da sociedade. A visão de futuro pressupõe a constância de propósitos –
agir persistentemente, de forma continua - para que as acções do quotidiano da
organização contribuam para a construção do futuro almejado.
6) Aprendizagem organizacional
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O princípio da aprendizagem contínua deve ser internalizado na cultura
organizacional tornando-se parte do trabalho diário em quaisquer de suas actividades,
seja na constante busca da eliminação das causas dos problemas, na busca de inovações
e na motivação das pessoas pela própria satisfação de executarem suas actividades
sempre da melhor maneira possível. É importante destacar que este fundamento é
transversal a toda a organização. Isto significa que independentemente do processo
produtivo, da prática de gestão ou do padrão de trabalho, o aprendizado deve acontecer
de maneira sistémica. É preciso ir além dos problemas e procurar novas oportunidades
para a organização. Isso é um processo contínuo e inesgotável que engloba tanto as
melhorias incrementais, como as inovações e a ruptura de práticas que deixam de ser
necessárias, apesar da competência da organização em realizá-las.
7) Agilidade
A postura pró-activa está associada à noção de antecipação e resposta rápida às
mudanças do ambiente. Para tanto, a organização precisa, antecipar-se no atendimento
às novas demandas dos seus usuários e das demais partes interessadas. Papel importante
desempenham as organizações públicas na formulação de políticas públicas, à medida
que percebem os sinais do ambiente e conseguem antecipar-se evitando problemas e/ou
aproveitando oportunidades.
8) Foco em resultados
O resultado é a materialização de todo o esforço da organização para o
atendimento das necessidades de todas as partes interessadas. O sucesso de uma
organização é avaliado por meio de resultados medidos por um conjunto de indicadores.
9) Inovação
Inovação significa fazer mudanças significativas (tecnologia, métodos, valores)
para melhorar os serviços e produtos da organização. A organização deve ser conduzida
e gerida de forma que a inovação se torne parte da cultura.
10) Controle social
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A gestão das organizações públicas tem que estimular o cidadão e a própria
sociedade a exercerem ativamente o seu papel de guardiões de seus direitos e de seus
bens comuns. Nesse sentido, a boa gestão pública pressupõe a criação de canais
efectivos de participação do cidadão nas decisões públicas, na avaliação dos serviços,
inclusive na avaliação da actuação da organização relativamente aos impactos que possa
causar à saúde pública, à segurança e ao meio ambiente.
2.5. Gestão Participativa e Processo de Tomada de Decisões nas Organizações.
2.5.1. A Liderança nas organizações
O grande objectivo ou desafio da gestão efectiva é conduzir a organização em
direcção aos objectivos previamente definidos. O sucesso de um gestor mede-se pela
sua capacidade em conseguir influenciar e encorajar os seus subordinados a atingir
elevados níveis de desempenho, tendo em conta, os recursos, as capacidades e as
tecnologias disponíveis.
A liderança é entendida como processo de influenciar outros de modo a conseguir
que eles façam o que o líder quer que seja feito, ou ainda, a capacidade de influenciar o
grupo a actuar no sentido de prossecução dos objectivos do grupo11.
Apesar desta ser umas das tarefas de um gestor, a forma como se exerce tem
enormes repercussões na evolução de uma organização, e também na forma como este é
visto pelos seus stakeholders.
Muitas vezes se confundem a liderança com a gestão. Mas, é de referir que, nem
todos os gestores, só porque o são, são líderes, do mesmo modo que nem todos os
líderes são gestores. Na perspectiva de John Kotter (1990)12, esta diferença é bem
evidente. Segundo ele, a gestão tem a ver acima de tudo com a complexidade –
estruturas organizacionais, orçamentos etc. enquanto que a liderança, tem a ver, sobre
tudo, com a mudança. Contudo podemos dizer, que um bom gestor é necessariamente
um bom líder, o contrario não se verifica.

11
12

Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 138
Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 139
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2.5.1.1. O estilo de liderança e a cultura organizacional
Basicamente, podemos identificar quatro estilos de liderança: autocrático,
participativo, democrático e laissez – faire.13
Um líder autocrático, é aquele que comunica aos seus subordinados o que é que
eles têm de fazer e espera ser obedecido sem problemas (o dirigente decide tudo). Neste
tipo de liderança, as relações com os subordinados se processam em períodos curtos.
Um líder participativo, envolve os subordinados na tomada de decisão mas retém
a autoridade final, isto é, tem sempre a ultima palavra.
Um líder democrático tenta fazer o que a maioria dos subordinados deseja. Alguns
gestores que praticam este tipo de liderança, afirmam que a isso devem altos índices de
produtividade que alcançaram (existe um processo participado, tanto na tomada de
decisão como na sua execução e avaliação).
No estilo de liderança laissez-faire, o líder, como o próprio nome sugere, não se
envolve no trabalho do grupo. Deixa que os seus subordinados tomem as suas próprias
decisões.
O estilo adequado pode ser a combinação dos diferentes estilos referidos, em
função dos contextos, com tendência para o predomínio do segundo e terceiro.
A questão do estilo, mais do que um problema de conhecimento ou domínio de
técnicas (como as chamadas técnicas participativas e outras baseadas em dinâmicas de
grupo), é um problema cultural. Ora, a cultura organizacional14 desejada é aquela que
promove as boas práticas, espelhadas em bons resultados, susceptíveis de satisfazer não
apenas o cliente como toda a equipa envolvida na produção desses resultados e,

13

Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 142

14
A cultura de uma organização se caracteriza por um conjunto de características que permite distingui-la de outras
organizações. Podemos defini-lo, como um conjunto de valores, crenças e Hábitos partilhados pelos membros de
uma organização que interagem com a sua estrutura formal produzindo normas de comportamento.
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consequentemente, o líder, que se projecta com o envolvimento e a projecção do seu
staff15.
Um bom estilo de liderança, por ser uma questão cultural, adquire-se com a praxe.
Não exclui a autoridade, antes a pressupõe. Todavia, a autoridade do líder é tanto maior
e mais efectiva quanto o líder é mais bem aceite, por favorecer a criação dos necessários
espaços de liberdade, criatividade e de responsabilidade individual e colectiva.
2.5.1.2. Algumas abordagens da Liderança.16
O papel da liderança na gestão das organizações tem suscitado o interesse de
alguns estudiosos desta matéria desde há muito tempo. Com base nisto iremos referir a
algumas abordagens da liderança na perspectiva de vários estudiosos.
a) A abordagem da liderança pelo “perfil”
Esta abordagem consiste na avaliação e selecção dos líderes com base nas suas
características físicas, mentais, sociais e psicológicas. Esta abordagem baseia-se na
aceitação da ideia de que os líderes nascem líderes, não se fazem, o que provavelmente
não será totalmente verdade. Como principais precursores deste estilo de liderança,
temos: Edwin Ghiselle, que identificou 13 componentes dos traços característicos de um
líder e Robert House, que propôs a teoria do líder carismático.
b) Abordagem Situacional ou Contingencial.
A teoria sobre a liderança dita situacional ou contingêncial, parte do pressuposto
de que o comportamento mais apropriado para um líder depende da situação ou
circunstância concreta em que o líder se encontra. As teorias mais conhecidas são: a
teoria de “caminho – objectivo” de House; o “continuum de liderança” de Tonnenbaum

15
Refira-se que nas diferentes organizações em que participa, o homem deve satisfazer um conjunto de necessidades,
sendo o nível mais alto, na hierarquização feita por Maslow, a de realização pessoal e social. É a seguinte a hierarquia
das necessidades humanas, segundo este autor: necessidades de segurança, de pertença, de estima, de reconhecimento
pessoal e de realização pessoal e social.
16
In Sebastião Teixeira (1998), Gestão das Organizações, pag. 140
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e Shmedt; a teoria de “contingência de liderança” de Fiedder; a teoria normativa de
Vroom e Yetton; e a teoria situacional de liderança de Hersey e Blanchard.
c) A abordagem comportamental
Tendo em conta o tema deste trabalho, iremos dar especial atenção à abordagem
comportamental da liderança, e em particular, ao estilo de liderança defendido por
Likert.
Likert, considerado um defensor da gestão participativa, disse no seu estudo sobre
a liderança, que a gestão eficaz é fortemente orientada para os subordinados apoiandose na comunicação para que exista uma maior concertação de ideias e objectivos. Ele
propôs quatro tipos de lideranças:
- Autocrático – coercivo: em que o líder decide o que há para fazer, quem, como e
quando deve ser feito. O processo de tomada de decisão está centrado na cúpula da
hierarquia.
- Autocrático – benevolente: o líder toma as decisões, mas os subordinados tem
algumas liberdades e flexibilidades no desempenho das tarefas. O processo de decisão
está ainda centralizado na cúpula, mas existe já alguma delegação de autoridades,
fundamentalmente para actividades de carácter rotineiro.
- Consultivo: em que o líder consulta os subordinados antes de estabelecer os
objectivos e tomar as decisões.
- Participativo: existe um envolvimento total dos empregados na definição dos
objectivos e na preparação das decisões. É um estilo recomendado por Likert.
2.5.2. Gestão participativa.17

17
1. Gestão participativa é normalmente entendida como forma regular e significante de envolvimento dos
funcionários de uma organização no seu processo decisório. (Likert, 1971; Xavier, Amaral e Marra, 1994,
In_______________).
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Nos últimos tempos a participação é uma palavra utilizada frequentemente no
domínio da gestão e administração das organizações, quer lucrativas quer não
lucrativas.
A institucionalização da democracia e, simultaneamente, o aprimoramento da
eficiência da educação pública tem sido uma das grandes preocupações no que tange a
estimulação no processo de mudanças na forma de gerir as escolas em Cabo Verde.
Falar da gestão participativa, pressupõe, antes, entender o conceito da participação
na gestão, segundo alguns autores. A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se
por uma força de actuação consciente, através da qual os membros de uma unidade
social reconhecem e assumem seu poder de exercer influencia na determinação da
dinâmica dessa unidade social, de sua cultura e de seus resultados, poder esse resultante
de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que
lhe são afectas (Luck, 1996)18. Numa perspectiva psicossocial, a participação consiste,
na implicação mental e atitudenal de uma pessoa numa situação de grupo que a anima a
contribuir para os objectivos do grupo e a partilhar as responsabilidades com eles
(Rubio, 1988: 475)19. A participação é também entendida como a capacidade de
colaboração activa dos actores na planificação, direcção, avaliação, controlo e
desenvolvimento de processos sociais e organizacionais (Diogo, 1998: 67).
A gestão participativa é um dos campos mais complexos da moderna teoria geral
da administração, envolvendo diversos conceitos, técnicas, experiências práticas e um
profundo conteúdo filosófico-doutrinário. Tendo em conta alguns conceitos acima
referidos sobre a questão da participação, podemos salientar que a administração
participativa valoriza o envolvimento dos diversos actores no processo de tomada de
decisões sobre diversos aspectos da administração da organização.
A literatura sobre a gestão participativa reconhece que a vida organizacional contemporânea é altamente complexa,
assim como seus problemas. No final da década de 1970, os educadores e pesquisadores começaram a prestar maior atenção ao
impacto da gestão participativa na eficácia das escolas como organização. Ao observar que não é possível para o director
solucionar sozinho todos os problemas e questões relativos a sua escola, adoptaram a abordagem participativa fundada no
princípio de que, para a organização ter sucesso, é necessário que os directores busquem o conhecimento específico e a
experiência dos seus companheiros de trabalho, compartilhando, delegando autoridade e assumindo conjuntamente as
responsabilidades.

18
19

______________, In A Escola Participativa – Trabalho do gestor escolar. __________________.
José M. N. Diogo, In Parceria Escola – Família. A caminho de uma educação participada. Porto Editora, 1998.
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Contudo, é de se referir algumas teorias sobre a participação na gestão das organizações, sendo duas de base social e
duas de base psicológica20.
Nas de base psicológica é de salientar:
A teoria administrativa ou modelo cognitivo, que defende que a participação aumenta a produtividade ao
disponibilizar, para tomada de decisões, estratégias e informações mais qualificadas, provenientes das áreas e níveis
organizacionais.

A teoria de relação humana ou modelo afectivo em que estabelece que os ganhos de produtividade são o resultado da
melhoria da satisfação das pessoas e da sua motivação. Trabalhar num clima de participação provoca a melhoria de
comportamento que, consequentemente, reduz a resistência a mudanças, ao mesmo tempo em que aumenta a
motivação dos funcionários por meio da satisfação de expectativas mais altas.

Em contraste ao modelo acima referido, existem os modelos de democracia clássica e de consciência política:
O modelo da democracia clássica. Este modelo permite a alienação e a apatia do empregado que impedem a
qualidade do processo decisório nas organizações e acabam por se constituir em uma ameaça para todas as instituições
democráticas. Segundo este modelo a ênfase é dada sobre a responsabilidade social, engrenada pela dinâmica da
participação. O valor da participação está ligado à institucionalização e preservação da acção e dos direitos
democráticos na sociedade como um todo.

O modelo de consciência política. Este modelo, percebe a participação no ambiente do trabalho como uma forma de
desenvolver a consciência de classe em favor da luta pelo socialismo. A participação é valorizada quando se concentra
em questões sociais e políticas mais abrangentes, ao invés de se concentrar em preocupações específicas relacionadas
ao trabalho, tais como salários, benefícios e condições de trabalho.

Falar da gestão participativa, implica necessariamente referir ao processo de tomada de decisões. Há uma correlação
entre a gestão participativa e o processo de tomada decisão, por isso, é importante entender o conceito de tomada de decisão.

Do momento que acordamos até ao momento que voltamos a deitar (e por vezes
mesmo depois), os nossos cérebros zumbem com uma corrente infinita de decisões que
afectam as nossas vidas pessoais e profissionais. Um gestor toma literalmente centenas
de decisões por dia de diferentes significados.
O que é uma decisão? Quando é que precisamos tomar decisões?
O nome já indica: de-cisão. Trata-se de resolver uma situação em que há uma
cisão, uma divisão. Tomamos decisão quando estamos numa situação de duas ou mais
alternativas em que temos que escolher uma delas e continuar a jornada. Estamos numa
encruzilhada: temos dúvida sobre diferentes opções para resolver um problema.

20

______________, In A Escola Participativa – Trabalho do gestor escolar, peg. 20 e 23.
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Para seguir adiante – e isso acontece o tempo todo, mesmo para os mínimos gestos
– passamos por três etapas: primeiro, identificar o problema, a "encruzilhada"; em
seguida, fazer um diagnóstico da situação e descobrir as alternativas possíveis;
finalmente, usando nossa experiência anterior (comparando aos casos iguais ou
parecidos), decidir o melhor caminho, a alternativa desejada.
Drummund no seu livro Effective dicision – making, faz uma importante distinção
entre uma decisão per-si e o processo de decisão. Para ele a decisão é o resultado final
de um processo, mas o processo de decisão envolve “acontecimentos que levam ao
momento de escolha e para além dela”.
Tomar decisão é mais do que escolher o que fazer. Envolve assumir compromissos
por mais pequenos que sejam: racional ou irracional. Muitas vezes envolve assumir
compromissos em nome de terceiro – particularmente numa situação de trabalho – e
pedir-lhe que se comprometa com o nosso compromisso.
Uma vez tomada a decisão dá-se aquilo que Alan Barker chamou de um “ponto
sem retorno”, que é a fase em que os respectivos decisores se comprometem com um
determinado curso de acção. Antes de chegar ao ponto sem retorno é possível voltar
atrás, mas uma vez passado, assumiu-se o compromisso.
Existem dois tipos de decisões:
• Decisões estratégicas;
• Decisões operacionais.
As decisões operacionais, dizem respeito a direcção quotidiana de uma
organização, enquanto que as decisões estratégicas dizem respeito à política e à direcção
organizacional num período mais longo de tempo. O quadro que se segue nos mostra a
tipologias das decisões nas organizações.
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Foco na estrutura directivas :
Centralização da decisão.

Foco nos actores
Descentralização da decisão

1

2

O director O
director
toma
a “vende”
a
decisão
e decisão
comunica

3

4

5

6

O
director
apresenta
ideia e pede
a opinião

O
director
apresenta
problema e
pede
comentário

O director
define os
limites e
pede
ao
grupo para
tomar as
decisões

O director e os
restantes
actores
decidam
em
conjunto
dentro
dos
limites
consentidos
pela

Quadro 2: Tipologia de tomada de decisões nas organizações (Escolas).
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organização

2.5.2.1. Gestão das reuniões21
O estilo de liderança que propicie a participação dos diversos agentes educativos e
da sociedade na vida da escola é uma exigência de uma escola que se quer ao serviço da
sociedade.
A gestão de uma instituição educativa que se propõe ser bem sucedida processa-se
de forma democrática e participada, implicando-se os diversos actores interessados no
sucesso educativo.
Daí a frequência com que o gestor se reúne com o pessoal (pessoal docente e não
docente, parceiros, famílias, etc). Por outro lado, a reunião apresenta-se, amiúde, como
a via obrigatória para a tomada de decisões, mormente quando aquelas devam ser
adoptadas por órgãos colegiais (v.g. Assembleia da Escola, Conselho Directivo,
Conselho Pedagógico, Conselho de Pólo, etc).
Quando bem preparada e conduzida, uma reunião pode revelar-se um excelente
método na procura de condições para a realização das funções e dos objectivos da
escola. De contrário, as reuniões tornam-se improdutivas e afugentam as pessoas. Daí a
necessidade de o líder dominar a metodologia de preparação e condução das reuniões,
com os devidos cuidados a dispensar à convocatória e à elaboração da ordem do dia, à
preparação dos projectos e demais documentos a serem analisados e às formas mais
adequadas de suscitar o seu bom desenrolar.
2.5.2.2. Metodologia de resolução de problemas22

21

In Manual de Planeamento e Gestão das instituições educativas, (Dezembro de 2004) pag. 78
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Uma boa liderança depende, em larga medida, da capacidade de conduzir o
processo de resolução dos problemas. Estar investido em funções de gestão significa, na
prática, assumir a responsabilidade de tomar decisões ou de orientar o processo de
tomada de decisões, com vista à solução dos problemas.
A metodologia de resolução de um problema envolve várias etapas, quais sejam:
a) Identificação do problema;
b) Análise do problema e de suas causas;
c) Formulação de possíveis soluções (hipóteses ou variantes);
d) Adopção da decisão (escolha da hipótese ou variante mais adequada);
e) Elaboração de planos/projectos de intervenção;
f) Execução da decisão;
g) Monitorização e Avaliação da intervenção.
2.5.2.3. Gestão de informação e conhecimento.
Vivemos na era da informação e conhecimento, um novo mundo, onde o trabalho
físico é feito pelas máquinas. Nela cabe ao homem uma tarefa para a qual é
insubstituível: ser criativo e ter ideia.
O estudo sistemático de comportamentos económicos nesta transacção de séculos
e de milénio vem atribuindo um novo factor – o conhecimento – a dimensão critica de
sustentação de vantagens competitivas. Nesta economia nova as capacidades de
inovações, de diferenciação, de criação de valor acrescentado, de adaptação à mudança,
são determinadas pela forma como o velho e o novo conhecimento integram
cadeias/redes de valor, como processos e produtos recorrem a conhecimentos úteis e

22

In Manual de Planeamento e Gestão das instituições educativas, (Dezembro de 2004) pag. 79
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criativos, bem como pela aptidão demonstrada pelas empresas, governos (organizações
em geral), e pessoas para aprender em permanência.
É importante fazer aqui uma distinção entre a economia nova – que é aquela que
traduz uma mudança estrutural de paradigma produtivo sustentado no factor
conhecimento – e nova economia – que corresponde a um fenómeno conjuntural de
culto de nova tecnologia de informações.
Há que considerar alguns factores críticos de mudanças de competitividade. Se na
era industrial valorizava muito: o músculo, a hierarquia, aquilo que é tangível, o
comando, a padronização, sistema fechado; na era da informação e do conhecimento, é
importante ter em conta os seguintes factores, como: o cérebro, a diversidade, a
persuasão, a customização, sistema aberto e o conhecimento. É importante ter em conta
estes factores naquilo que chamamos “gestão pela qualidade” nos nossos
estabelecimentos de ensino.
Um gestor na era de conhecimento, terá que Ter em conta:
•

Novas competências básicas para todos;

•

Mais investimento em recursos humanos (formação continua);

•

Inovação no ensino/aprendizagem;

•

Valorizar a aprendizagem (formal e não formal);

•

Repensar as acções de orientação e aconselhamento;

•

Aproximar as aprendizagens do indivíduo.

No domínio da gestão escolar, falta ainda realizar-se a velha aspiração de que o
progresso geral do conhecimento poderá induzir a uma elevação generalizada de
padrões de qualidade da formulação e execução das políticas. Um bom gestor, será
aquele que consegue ordenar os saberes humanos e sociais eles próprios em permanente
melhoria, para a gestão equilibrada da polis e, consequentemente, para uma prestação
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óptima de bens e serviços públicos dirigidos a cidadãos cada vez mais informados,
educados e conhecedores.
Na corrida na era de conhecimento todos podem posicionar-se de novo. Os
vencedores de amanhã não se encontram pré – estabelecido.
Cortarão a meta em primeiro lugar aqueles que mais cedo souberem interpretar os
ventos de mudança em todos os quadrantes da vida pessoal, empresarial e comunitária.
O conhecimento de conhecimento, a meta conhecimento, define – se pois como a
fronteira do futuro e o estaleiro para a edificação do nosso sonho colectivo.
A evolução do mundo de negócios segue a evolução da sociedade. As
organizações do início de século XX, rígido e organizado em torno de um sistema
tradicional, não têm mais espaço nos dias actuais, onde a informação e o conhecimento
se tornam recursos estratégicos fundamentais para a gestão das organizações, frente a
um ambiente incerto e que exige flexibilidade e rapidez na tomada de decisões.
Verifica-se assim, a passagem da referencia mecânica da época tayloriana à
referência biológica e holística, onde organizar não é mais colocar a ordem, mas criar a
vida tornando a comunicação num dos elementos chave para o sucesso das empresas.
As organizações estão a procurar quebrar as barreiras existentes entre os seus
colaboradores e clientes, tornando-se mais flexível e aumentando a sua capacidade de
resposta.
As organizações precisam ser vistas como relações criativas e não como estruturas
rígidas, como fontes de geração de ideias e não de controlo. No ambiente global e da
sociedade de conhecimento, o sucesso das organizações situa-se mais nas suas
capacidades intelectuais e holisticas do que no activos físicos, mais no campo da
geração de ideias do que da geração de activos tangíveis, onde a capacidade de gerir o
potencial humano se transforma numa actividade executiva essencial.
A forma de gestão criativa requer organizações mais abertas e integradas, onde a
utilização eficaz do conhecimento é essencial para as organizações que desejam
aproveitar as oportunidades criadas pela globalização, pela diversidade, pela
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informática, pelas telecomunicações e ao mesmo tempo reduzir os riscos inerentes a
esta realidade (Cannon, 1999).
2.5.2.4. Processo de comunicação nas organizações.
O processo de comunicação é extremamente importante, na partilha de objectivos,
na transmissão de feedback sobre o desempenho, no estímulo à participação e na
resolução dos problemas. Daí a sua importância para a gestão participativa e para o
processo de tomada de decisões.
O estudo da comunicação nas organizações ganhou especial relevo a partir da
década de 40. Simon (1955), destacou o processo de comunicação como essencial para
a organização, Baveles e Barret (1951) descreveram a comunicação como o processo
básico das organizações a partir do qual todas as outras funções se derivam. Este
interesse não o devemos considerar apenas do passado, porque, presentemente, o estudo
da comunicação organizacional continua a integrar as causas académicas e os
programas de investigação de varias disciplinas, tais como a psicologia, a sociologia, a
gestão e a administração.
Inspirado na teoria de informação, podemos definir a comunicação como o
processo de enviar e receber mensagens, às quais é atribuído um significado.
O processo de comunicação só é eficaz se existe coincidência entre a mensagem
que o emissor tinha intenção de transmitir e a mensagem interpretada pelo receptor. Esta
eficácia pode ser perturbada, porque existem deferentes factores de ruídos que podem
prejudicar este processo.
Para a administração escolar a comunicação entre os actores da organização
escolar e entre este e outros elementos da comunidade educativa, torna-se indispensável
para que de facto haja uma gestão participativa com o envolvimento de todos no
processo de tomada de decisão.
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CAPITULO III: A GESTÃO DAS ESCOLAS SECUNDARIAS EM CABO
VERDE E AS NORMAS APLICÁVEIS.
Tendo em conta que, este capitulo incide sobre alguns normativos aplicados à
educação e à gestão e organização escolar, convém, mencionar o direito educativo23

23

O ramo do direito que, através de métodos, princípios, técnicas e procedimentos próprios, se ocupa do estudo das
normas jurídicas que regulam a problemática educacional, ou seja, a concepção, a organização, a gestão o
funcionamento e controle do desempenho das instituições educativas e, em particular, as condições de realização do
direito à educação a diversos níveis e em determinados contextos sócio-históricos. (VARELA, Bartolomeu, 2005,
Manual de Direito Educativo).
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como um dos ramos de direito que tem como objecto de estudo a legislação
Educacional24 ou normas educacionais.
O conhecimento das normas educacionais é algo que interessa a todos aqueles que
estão implicados na gestão das escolas secundárias em Cabo Verde, começando pela
equipa directiva, professores, representante dos alunos, dos pais bem como aos demais
elementos da comunidade educativa, que também, estão representados ou se permitem o
uso da expressão, participam na gestão escolar e no processo de tomada de decisões. A
democratização da gestão escolar e o controle social da educação, se são decisivas para
a conquista da qualidade ou excelência do serviço educativo, devem ser favoráveis pela
existência e amplo conhecimento da pertinente legislação educacional.
É importante para todos aqueles que estão implicados na gestão, organização,
funcionamento dos estabelecimentos de ensino secundário bem como no processo
ensino/aprendizagem, revelarem um forte conhecimento das legislações vigentes em
Cabo Verde, de modo a conhecer melhor as suas limitações e as suas formas de
actuação relativamente às decisões que serão tomadas na escola, obedecendo aos
princípios de gestão pela qualidade.
De uma forma não exaustiva, iremos referir alguns normativos aplicáveis à
educação, que de uma forma ou outra, devem ser considerados na gestão dos
estabelecimentos do ensino secundário.

3.1. O Ensino Secundário em Cabo Verde: duração, sua estrutura e sistema
de avaliação.
Tendo em conta que o tema deste trabalho se refere ao nível do ensino secundário
em Cabo Verde, é importante conhecer algumas características deste nível de ensino. À
semelhança do que se verifica no EBI, a lei de bases do sistema educativo estabelece
para este nível de ensino, os seguintes objectivos25:

24

Conjunto de normas jurídicas/legais que versam matéria educacional.
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Desenvolver a capacidade de análise e despertar no aluno o espírito de
pesquisa e de investigação;
Propiciar a aquisição de conhecimentos com base na cultura humanística,
cientifica e técnica visando nomeadamente, a sua ligação com a vida;
Promover o domínio da língua portuguesa reforçando a capacidade da
expressão oral e escrita;
Facilitar ao aluno o entendimento dos valores fundamentais da sociedade em
geral e sensibiliza-lo para os problemas da sociedade Cabo-verdiana e da
sociedade internacional;
Garantir a orientação e formação profissional permitindo maior abertura no
mercado de trabalho, sobretudo pela via técnica;
Permitir os contactos com o mundo de trabalho visando a inserção dos
diplomados na vida activa;
Promover o ensino das línguas estrangeiras.
O ensino secundário reformado passou a ter uma duração de seis anos de
escolaridade, com um ano de ganho relativamente ao sistema antigo. Estes seis anos de
escolaridade, por sua vez, estão estruturados em três ciclos de dois anos cada. O
primeiro ciclo, também chamado de tronco comum, que correspondem ao 7° e 8°anos
de escolaridade, o segundo ciclo (da via geral ou da via técnica) que correspondem ao
9° e 10°ano de escolaridade e o terceiro ciclo (da via geral ou da via técnica) que
correspondem ao 11° e 12°ano de escolaridade. O terceiro ciclo, embora mantendo uma
componente de formação geral, proporciona aos alunos a especialização em grandes
áreas, quer na via geral, quer na via técnica que, complementada com uma formação
profissionalizante possibilita a integração mais imediata no mundo do trabalho.

25

In Lei n° 103/III/90 de 29 de Dezembro
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A nível da docência, no ensino secundário se verifica o regime de um professor
para cada disciplina. Isto quer dizer que um aluno tem, em princípio, tantos professores
consoante o número de disciplina para cada nível de ensino.
A avaliação no ensino secundário, deve incidir sobre os conhecimentos, as
capacidades e as competências do aluno face ao plano curricular de cada disciplina. Ela
é indissociável da prática pedagógica e destina-se a recolher informações indispensáveis
à orientação do processo ensino – aprendizagem. Contudo, compreende as seguintes
funções26:
Função formativa, que é prosseguida através de uma avaliação sistemática e
contínua e consiste na recolha e tratamento das informações relativas aos
vários domínios de aprendizagem, que revelem os conhecimentos, as
habilidades, as capacidades e as atitudes desenvolvidas pelos alunos.
Função Classificativa, que consiste na obtenção de elementos que permitam
classificar o aluno, medindo as competências individuais adquiridas ao longo
do processo de aprendizagem.
De forma harmoniosa, a avaliação deve contribuir para o sucesso dos alunos e a
qualidade do sistema de ensino, por isso ela se caracteriza pelas seguintes modalidades:
a) avaliação diagnostica; b) avaliação formativa; c) avaliação sumativa; c) avaliação
aferida.

3.2. Gestão escolar, normas aplicáveis
A Constituição Nacional, enquanto a lei fundamental do país refere no seu artigo
77 (que consagra o direito a educação), a questão da participação dos agentes da
comunidade educativa. Contudo, iremos destacar:

26

In Decreto-lei nº 42/03/20 de 20 de Outubro
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O numero 3 que diz, que, para garantir o direito a educação, incumbe ao estado
designadamente: alínea h) promover a socialização dos custos da educação.
alínea k) regular por lei a participação dos docentes, discentes, da família e
da sociedade civil na definição e execução da política de educação e na
gestão democrática das escolas27.
A Lei de Base do Sistema Educativo Cabo-verdiano (LBSE)28 prossegue a
Constituição em matéria da educação. Nela, estão um conjunto integrado de estruturas,
meios e acções diversificados que por iniciativa e sob a responsabilidade de diferentes
instituições e entidades públicas, particulares e cooperativas, concorrem para a
realização do direito a educação num dado contexto histórico. No que tange a
administração e gestão da educação, é de referir o artigo 66º, que diz o seguinte29: os
estabelecimentos de ensino integrado na rede escolar oficial terão órgãos, formas e
regras de administração e funcionamento a estabelecer em lei própria, a qual
obedecerá

aos

princípios

de

participação,

cooperação,

responsabilização,

rentabilização de recursos e inovação.
Tendo já realçado a Constituição da Republica de Cabo Verde como a lei
fundamental do país e a lei de base do sistema educativo como referência às demais leis
e normas relativas a educação em Cabo Verde, de uma forma mais aprofundada, iremos
referir ao regime de organização e Gestão dos estabelecimentos de ensino secundário
em Cabo Verde30 e à estrutura organizativa dos órgãos de gestão.
Trata-se de um decreto-lei que vem modernizar e actualizar a organização e o
funcionamento das escolas secundárias, cujo regime jurídico anterior (Portaria 50/87,
de 31 de Agosto) se mostrava desajustado face ao crescimento do ensino secundário e
às opções e medidas de política educativa entretanto assumidas.

27

In Constituição da republica de Cabo Verde, art. 77, h) e k)
In Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro
29
A referência ao artigo 66º da LBSE deve ao facto deste artigo estar relacionado com o tema em estudo. Convêm
salientar que esta Lei, serve de referencia às demais leis e normas relativas à educação em Cabo Verde, pelo que
torna importante a evidencia desta lei neste capitulo.
30
In Bartolomeu Varela, 2004, In Manual de Direito Educativo.
Para mais informação, vide o decreto-lei numero 20/2002 de 19 de Agosto.
28
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O diploma estabelece mecanismos que possibilitam a participação dos
professores, pais, encarregados de educação, alunos e outros elementos representativos
da comunidade na gestão democrática das escolas secundárias. Este decreto-lei, refere
no seu artigo 9° aos princípios de organização e funcionamento do ensino secundário,
que são: qualidade de ensino, planificação de todas as actividades, direcção colectiva,
responsabilidade individual e colectiva, controlo social e administrativo das
actividades, racionalização na utilização dos meios e inserção nas comunidades,
visando a educação para o trabalho, a cultura e a cidadania.
Através dos órgãos e estruturas, competências, atribuições e procedimentos
consagrados no diploma, trata-se de dar corpo aos princípios da qualidade e da
pertinência social do ensino, reforçar a autonomia administrativa, financeira,
pedagógica e disciplinar das escolas secundárias.
O diploma consagra os grandes princípios por que se orienta a criação das escolas
secundárias, de entre os quais a obrigatoriedade de auscultação prévia dos municípios;
prevê a existência de denominação e símbolos próprios das escolas; admite a
possibilidade de as escolas secundárias serem geridas por entidades municipais ou
privadas, como forma de partilha de responsabilidades entre o Estado, os municípios e
os privados; atribui às escolas secundárias da via técnica autonomia necessária à
realização de cursos de formação profissional31.
Aliás, uma característica do diploma tem a ver com o facto de seguir uma técnica
legislativa flexível do ponto de vista organizativo, de forma a permitir uma melhor
adequação das normas à realidade que se pretende regular, atribuindo, nalguns casos, ao
membro de Governo responsável pela área da educação (através de portarias ou
despachos) e, noutros casos, às Assembleia da Escolas (através da aprovação de
regulamentos internos) e a outros órgãos a modelação das melhores soluções aplicáveis
a cada caso, dentro dos parâmetros gerais fixados.
Para além da autonomia administrativa e financeira às escolas secundárias para
efeitos de cobrança e utilização de receitas próprias, como propinas, emolumentos e
outros rendimentos, introduz-se uma importante inovação no diploma em relação às
31

Obviamente, a concepção de cursos de formação profissional deve ter em conta o quadro legal vigente e aplicável,
nomeadamente o Regime Geral de Formação Profissional, recentemente aprovado pelo Conselho de Ministros.
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escolas secundárias que ministrem o ensino técnico, artístico ou polivalente, as quais
são dotadas da necessária autonomia para a organização de cursos de formação
profissional.
Enquanto se vão criando condições para a criação da carreira de gestores da
educação, procura-se assegurar a necessária competência técnica na composição da
direcção das escolas, estabelecendo-se que o Director, os Subdirectores, o Secretário e
o Vogal representativo dos encarregados de educação sejam habilitados com curso
superior e sejam indivíduos de reconhecido mérito, devendo os subdirectores
administrativos e financeiros serem escolhidos, preferencialmente, de entre pessoas
com formação e experiência comprovadas na área da gestão e da administração. As
Escolas Secundárias são dotadas de serviços administrativos e de apoio logístico aos
órgãos de gestão, denominados Secretarias, cujas atribuições e funcionamento são
regulados no diploma, sem prejuízo de regulamentação através de regulamentos
internos.
É claro que a gestão dos estabelecimentos do ensino secundário em Cabo Verde
não se faz somente com as normas até então referidas. Existem um conjunto de outros
normativos, que mesmo sendo de menor importância, constituem um instrumento
importante à ser considerado no processo de tomada de decisões nas escolas
secundárias.
Importa referir ao decreto-lei nº 18/2002 de 19 de Agosto, que estabelece o regime
de emolumentos e propinas a que estão sujeitos os alunos que frequentam as escolas
secundárias públicas. Da mesma forma iremos citar o decreto-lei nº 19/2002, também de
19 de Agosto, que estabelece o regime de utilização e prestação de contas das receitas
próprias arrecadadas pelos estabelecimentos do ensino secundário público. Existem
ainda outros normativos que podem servir de base à gestão e funcionamento dos
estabelecimentos do ensino secundário32, tais como:

32

Convêm dizer que a referencia a esses normativos não é exaustivo, e que existe um conjunto de normativos não
aplicável a educação, mas que pode servir de referência.

51
Estatuto de Pessoal docente33
Regulamento da avaliação de desempenho do pessoal docente34
Regulamento da organização administrativa dos estabelecimentos do
ensino secundário35
Regimento de avaliação dos alunos no ensino secundário36
Regime de Acesso e permanência no ensino secundário37
3.3. Autonomia das escolas: Autonomia Administrativa e financeira
A palavra autonomia, segundo o dicionário (Aurélio), significa “faculdade de se
governar por si mesmo; direito ou faculdade de se reger (um país) por leis próprias;
emancipação; independência; sistema ético, segundo o qual as normas de conduta
provêm da própria organização humana". Segundo Barroso 1996 (in Associação
Educacional Labor), "A autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar as
diversas dependências em que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio
biológico ou social, de acordo com as suas próprias leis". A autonomia não significa a
ausência de leis, normas, regras ou a ideia de que a escola pode fazer o que quiser. Mas
sim, significa a possibilidade de a escola vir a ser o centro de decisões, de desenhar seus
rumos, buscar seus caminhos e criar mecanismos no presente a fim de gerar um futuro e
gerar-se nesse futuro, respeitando parâmetros gerais definidos pela sociedade, através do
Poder Público.
Os nossos estabelecimentos de ensino secundário público, gozam da autonomia
administrativa e financeira no que concerne à cobrança e utilização das propinas e
emolumentos, bem como dos demais rendimentos gerados na exploração do património
que lhes está afecto, segundo a resolução nº21/97, de 7 de Abril. Contudo, faz emergir a
obrigação da prestação de contas e a julgamento desta pelo Tribunal de Contas. As

33

In Decreto legislativo nº 2/2004. Vem rever o decreto nº 10/97 de 8 de Maio.
In Decreto regulamentar nº 10/2000, de 4 de Setembro
35
In Portaria nº 50/87, de 31 de Agosto
36
In Decreto-lei nº 42/2003, de 27 de Outubro
37
In Decreto-lei nº 41/2003, de 27 de Outubro
34
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escolas também deverão apresentar e prestar todas as informações que forem solicitadas
pela Inspecção-geral da Educação, enquanto serviço central de auditoria administrativa
e financeira.
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CAPÍTULO IV: GESTÃO PARTICIPATIVA E PROCESSO DECISIONAL
NAS

ESCOLAS

SECUNDÁRIAS:

CASO

DA

ESCOLA

SECUNDÁRIA

CONSTANTINO SEMEDO.
4.1. Caracterização da escola.
A Escola Secundária Constantino Semedo fica situada numa das zonas peri –
urbanas da Praia, mas concretamente em Achada São Filipe. A escola dispõe de 20 salas
de aula a funcionar em dois bloco, possui também uma Biblioteca ou sala de leitura,
dois laboratórios que não estão a funcionar, uma sala de professores, uma sala para os
serviços de Secretaria e uma área de lazer. Também possui duas placas desportivas, uma
cantina, cinco casas de banho, uma sala de coordenação, uma sala de matérias
didácticos, uma sala para os serviços de reprografia, uma sala de reunião, uma sala de
continuo, uma sala de educação física e uma sala Silvino Martins, onde funciona os
serviços da Subdirecção para Assuntos Sociais e Comunitários. É de salientar que
alguns desses espaços e equipamentos utilizadas, apresenta um estado avançado de
degradação.
Nesta escola, para o ano lectivo 2004/2005, estavam inscritos cerca de mil
quinhentos e dezasseis alunos (1516) nos diferentes ciclos, e no ano lectivo 2005/2006
estão inscritos cerca de mil seiscentos e setenta e sete alunos (1677), sendo o primeiro
ciclo com maior número de inscritos (857 alunos).
Gráfico 1: Distribuição dos alunos por níveis de escolaridade
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No ano lectivo 2005/2006, a escola está a funcionar com 43 turmas, sendo o rácio
aluno sala é de 81, isso quer dizer que o rácio aluno turma é de 40. É de salientar que a
maior parte desses alunos residem nas zonas de S. Filipe e Ponta D´Agua. Ver o gráfico.
Gráfico 2: Distribuição dos alunos por Bairro
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As modalidades de ensino ministrado nesta escola São: - Ensino secundário
Tronco Comum, Ensino Secundário Geral 9º e 10º ano, Ensino Secundário Geral 11º e
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12º ano de escolaridade, áreas de Humanística, Económico-social e Cientifico
Tecnológico.
A escola recebe apoios do ICASE em termo de bolsas de estudos e transportes
para estudantes mais carenciados. Em termos de recursos a escola recebe recursos
financeiros e materiais apenas do Ministério da Educação ou da Delegação Escolar.
A escola possui relativamente três projectos: o primeiro que é uma formação para
o curso de socorrismo, o segundo que é uma formação para prevenção de acidentes e o
último que é uma formação na área de electricidade aos alunos que abandonaram o
sistema. Esses são projectos que ainda não foram implementados e que estão sobre a
responsabilidade do subdirector para assuntos Sociais e Comunitários.

4.1.1. Corpo docente
Quanto às características dos recursos humanos, em termos de corpo docente na
escola existem um total de 75 professores, e deste total 31 possui curso superior sem
Licenciatura, 17 possui grau de licenciatura, 28 possui o grau de bacharelato, 29 desses
professores estão a frequentar o ensino superior e apenas um possui o 12º ano de
escolaridade. Contudo, há que se referir, que 2/3 do pessoal docente tem formação
específica ou estão em formação para a área de ensino, 95,9% tem um vínculo estatal e
94,7% tem experiência de serviço.
Gráfico 3: Distribuição dos professores por níveis de qualificação

56

28

30

29

25
20

17

15
10
5
0

1
Licenciatura Bacharelato

Freq. C.
Superior

Sem
Formação

4.1.2. Corpo não docente
Relativamente ao pessoal não docente (Auxiliares administrativos), na escola
existe actualmente cerca de doze funcionários incluindo pessoal da secretaria,
contínuos, e guardas. Desse pessoal, 62,5% tem apenas a 6ª classe, 62,5% tem um
vínculo estatal e 87,5% tem larga experiência de serviço.
Quanto à equipa directiva, é de salientar que os elementos que a compõem são
pessoas qualificadas com nível de bacharel e licenciatura para a área específica de
ensino, sendo alguns destes elementos com uma larga experiência de serviço.
4.1.3. Indicadores de eficácia interna (ano lectivo 2004/2005).
Relativamente aos indicadores de eficácia interna, podemos constatar no gráfico a
seguir representado que dos 1584 alunos inscritos no ano lectivo 2003/2004, a taxa de
aprovação foi de (79%), a taxa de reprovação (14%) e a taxa de abandono (7%). No ano
lectivo 2004/2005, constata-se uma diminuição da taxa de aprovação (58%) em relação
ao ano lectivo 2003/2004, um aumento da taxa de reprovação (29%) e também um
aumento na ordem dos 7% da taxa de abandono (14%) É de salientar que a Matemática
(45%) continua a ser a disciplina que têm maior taxa de insucesso. Quanto a taxa de
diplomados podemos constatar, que dos 137 alunos inscritos no último ano de estudo
(12º ano de escolaridade), ano lectivo 2003/2004, (91%) terminam com sucesso este
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nível de ensino, enquanto que em 2004/2005, dos 137 alunos inscritos no ultimo ano de
estudo, apenas (56%) terminaram com sucesso este nível de ensino. De uma forma
geral, podemos constatar uma tendência clara de uma diminuição da taxa de aprovação
e consequente aumento da taxa de reprovação. O mesmo se verifica em relação a taxa
dos diplomados e abandono.
Gráfico 4: Percentual de indicadores de eficácia (ano lectivo 2003/2004 e
2004/2005).
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4.2. Órgãos de Gestão
Em termos de estrutura organizativa, a escola está organizada segundo o decretolei nº 20/2002 da organização e gestão dos estabelecimentos do ensino secundário, e
preconiza os seguintes órgãos:
Figura 1: Organigrama real da escola secundária Constantino Semedo
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a) A Assembleia da Escola, que é um órgão de composição plural e de
participação dos diversos sectores da comunidade educativa no processo de tomada das
decisões orientadoras do funcionamento da escola;
b) O Conselho Directivo é o órgão executivo e administrativo da escola, o qual,
além do Director, do Subdirector Pedagógico, do Subdirector Administrativo e do
Secretário, passa a representar a comunidade local, com a presença de um Vogal eleito
pelos pais e encarregados de educação e a contar com um novo Subdirector
(Subdirector para Assuntos Sociais e Comunitários) que se ocupará de questões
importantes decorrentes da evolução do tecido social e das exigências e complexidades
do funcionamento das escolas secundárias. Com a excepção do Director, nomeado pelo
Ministro, sob proposta do Delegado do MEVRH, e do Vogal, escolhido pelos Pais e
Encarregados de Educação, os membros do Conselho Directivo são escolhidos pelo
Director, sujeitando-se esta escolha à homologação ministerial.
c) O Conselho de Disciplina, que é o órgão do controlo disciplinar na escola,
que, além de um elemento designado pelo Conselho Directivo, que preside, e de um
coordenador de disciplina designado pelo Conselho Pedagógico, conta na sua
composição, com representantes eleitos pelos pais/encarregados de educação, alunos e
professores. Este órgão passa a ocupar-se não apenas da problemática da disciplina dos
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alunos mas também de questões disciplinares em que estejam envolvidos professores e
demais funcionários da Escola, priorizando sempre a vertente preventiva;
d) O Conselho Pedagógico, que, para lá das atribuições em matéria de
planificação, acompanhamento e controlo das actividades pedagógicas, se ocupa,
nomeadamente, da problemática da orientação vocacional e profissional dos alunos, em
estreita ligação com os serviços e organismos vocacionados.
e) Como órgãos auxiliares, existem Comissões Permanentes e Eventuais.
Apenas duas comissões permanentes são expressamente criadas no diploma (Comissão
para a Manutenção, Higiene e Segurança nas Escolas e Comissão de Informação,
Cultura e Desporto), relegando-se ao regulamento interno das escolas a criação de
outras comissões (permanentes e eventuais).
4.3. Instrumento de gestão: instrumento de gestão previsional e instrumento
de prestação de contas.
Assim como é determinado por lei, os instrumentos de gestão previsional e de
prestação de contas, constituem sem duvida duas referências importantes na gestão dos
estabelecimentos de ensino secundário. A escola secundária Constantino Semedo,
elabora o seu projecto educativo, plano de actividade, orçamento privativo e o seu
regulamento interno nos termos do decreto-lei nº 20/2002, de 19 de Agosto, da
organização e gestão dos estabelecimentos de ensino secundário. Esses instrumentos
constituem instrumentos de gestão previsional e são elaborados em conselho directivo e
submetidos a apreciação e aprovação da Assembleia da Escola. Relativamente ao
instrumento de prestação de contas, a escola também segue os termos do decreto-lei nº
19/2002, de 19 de Agosto, que constitui, o regime jurídico de utilização e prestação de
contas das receitas próprias arrecadadas pela escola. Nesse sentido, a escola deve
realizar todas as operações conforme estipulado no diploma, de modo a cumprir a
tempo as suas exigências. Como instrumento de prestação de contas, podemos realçar:
os balancetes, as contas de gerência, os relatórios de actividades, diário de banco, diário
de caixa, etc.
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É de salientar que as principais fontes de receitas da escola secundária
Constantino Semedo são: cobrança de propinas aos alunos e emolumentos (certificados,
declaração, histórico escolar), exploração da cantina e da reprografia, donativos e
outros bens patrimoniais que lhe estejam afectos. Essas receitas são utilizadas para
cobrir as despesas orçadas, nomeadamente: a manutenção do espaço, encargos com o
pessoal administrativo e auxiliar da escola, aquisição de materiais didácticos, acção
social escolar, segurança e higiene das instalações e equipamentos, serviços de exame,
actividades de promoção de qualidade de ensino, entre outras previstos na lei.
4.4. Percepção dos diferentes actores sobre algumas afirmações do
questionário38 aplicado.
A percepção dos diferentes actores da comunidade educativa constitui, sem
dúvida um aspecto importante para a realização efectiva deste estudo.
Para realizar o presente estudo foi aplicado um questionário que permitiu
quantificar os resultados obtidos. Depois de recolhidos os dados foram submetidos em
avaliação e obteve os resultados que estão apresentados nas alíneas abaixo. Cerca de 75
questionário foram aplicados: a Direcção da Escola (5), aos professores e coordenadores
(16), aos auxiliares administrativos (4), aos alunos (30) e aos pais e encarregados da
educação (20).

4.4.1. Análise dos questionários aplicada à Equipa Directiva (Anexo A,
Tabela 1)
Numa análise horizontal sobre o questionário, a equipa directiva considera que a
escola dispõe de órgão de direcção com funções e atribuições bem definidas e que
todos esses órgãos funcionam de maneira permanente (100%). Também é de opinião
que todos os responsáveis devem estar implicados na gestão pela qualidade, tendo
sempre em conta as necessidades de aprendizagem dos alunos (95%). Segundo eles, a

38

A análise do questionário, não vai ser exaustivo, de modo que vamos considerar os aspectos mais importante dos
diferentes questionários, conforme o resultado obtido no tratamento das informações.
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escola define seus objectivos, suas metas, estratégias e planos de acção para alcança-los
conjuntamente (100%). Quanto ao grau de acessibilidade, todos foram unânimes ao
responder que a equipa directiva é acessível e escuta o pessoal.
Relativamente ao processo de tomada de decisões, todos responderam que: a
escola consulta sempre a Assembleia da Escola e o Conselho Pedagógico quando toma
decisões importantes (100%), e que sempre estão abertos a criticas e sugestões dos
outros elementos da comunidade escolar/educativa. Relativamente a afirmação (8), a
equipa directiva é de opinião que sempre examinam todas as alternativas possíveis
tendo sempre como prioridade os alunos (90%). Todos estão de acordo que há uma
forte participação e empenho dos diferentes membros da equipa directiva no processo
de tomada de decisões (100%).
Um outro aspecto importante do questionário em que todos estão de acordo nas
respostas, é que a equipa directiva compartilha as informações contidas em leis que
afectam o quotidiano escolar (95%), e que, também expressa a sua confiança aos
funcionários (Pessoal docente e não docente), (100%).
É de salientar que algumas afirmações importantes deste questionário não foram
respondidas positivamente, uma vez que a pontuação obtida corresponde a menos de
2/3 da pontuação máximo. No gráfico 4 (afirmação 13), podemos constatar que, a
direcção da escola não reconhece e nem valoriza os esforços das pessoas implicadas na
planificação e na definição das estratégias traçadas pela escola (70%). Uma outra
questão importante que teve uma pontuação graça é que a equipa directiva não pede
opiniões aos outros elementos da comunidade escolar antes de tomar decisões
importantes na escola (75%), (afirmação 18). A comunicação não circula rapidamente
entre a equipa directiva e colaboradores (75%), (afirmação 21).
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Gráfico 5: Percentual das afirmações do questionário aplicado à equipa
directiva.
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Numa análise vertical sobre o envolvimento dos diferentes actores da comunidade
educativa nas decisões sobre a elaboração do projecto educativo, orçamento privativo,
plano de actividades, regulamento interno da escola que constituem instrumento
importante de gestão da escola, do questionário aplicado à equipa directiva, obtivemos
os seguintes resultados:
1- Projecto Educativo (Anexo A, Tabela 2): 60 % responderam que sempre são
envolvidos os diferentes elementos da comunidade educativa, 24%
responderam que às vezes, 12% consideraram raramente e 4% responderam
que nunca.
2- Orçamento privativo (Anexo A, Tabela 3): 40% responderam que sempre,
8% consideraram que às vezes são envolvidos 32% consideraram que este
envolvimento acontece raramente e 20% responderam que nunca são
envolvidos.
3- Plano de Actividade (Anexo A, Tabela 4): 44% é de opinião que sempre são
envolvidos, 20% acham que este envolvimento acontece às vezes, 20%
considera raramente e 16% dizem que nunca são envolvidos estes actores.
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4- Na elaboração do regulamento interno da escola (Anexo A, Tabela 6):
64% estão de acordo que sempre são envolvidos, 8% considera que às vezes
são envolvidos, 16% dizem raramente e 12% dizem que nunca são
envolvidos.
5- Relativamente ao horário escolar, equipamentos e materiais necessários,
esquemas de trabalho e métodos preferidos (Anexo A, Tabela 7): 24%
responderam que sempre, 52% responderam que às vezes são envolvidos,
12% responderam que raramente e 12% que nunca são envolvidos.
Com base nesses dados, podemos constatar, que segundo as opiniões dos
elementos da equipa directiva, os diferentes actores da comunidade educativa são mais
envolvidos nas decisões relacionadas com a elaboração do Projecto educativo e
regulamento interno da escola.
Por outro lado, se formos fazer uma análise horizontal, podemos constatar através
das tabelas do (anexo A), que há um maior envolvimento dos funcionários (pessoal
docente e não docente), na elaboração e implementação dos instrumentos de gestão
acima referidos, e que os restantes elementos da comunidade educativa onde a escola
está inserida39 (representantes dos alunos, dos pais/encarregados de educação, etc.) são
os menos envolvidos nesse processo.
De uma forma geral, o gráfico a seguir representado nos mostra o resultado das
respostas obtidas sobre a questão do envolvimento dos diferentes actores na elaboração
do projecto educativo, orçamento privativo, plano de actividade, regulamento interno,
processo ensino aprendizagem e decisões sobre horários escolares, equipamento e
material necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos aplicados à equipa
directiva.
Gráfico 6: Percentual dos resultados obtidos sobre a questão do envolvimento
dos diferentes actores da comunidade educativa (afirmação nº 12).
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Ver o calculo das percentagens nas tabelas sobre o envolvimento em anexo.
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3.4.2. Análise dos questionários aplicados aos professores e coordenadores
(Anexo B, Tabela 8).
Constatamos que os professores e coordenadores estão de acordo que de facto, há
uma gestão pela qualidade e que as decisões tomadas pela equipa directiva estão
voltadas para as necessidades de aprendizagem dos alunos (84%). Segundo eles, os
objectivos são claramente definidos pela equipa directiva e compreendidas por todos
aqueles que se encontram envolvidos no processo decisório (81%) e que há uma boa
comunicação entre a equipa directiva os professores e coordenadores (85%).
Quanto às decisões importantes tomadas na escola, consideram que a equipa
directiva sempre consulta a coordenação de disciplina (84%), e que os auxiliares
administrativos são os menos consultados (72%).
Numa análise vertical sobre a afirmação (11), consulta da coordenação de
disciplina, professores, conselho disciplina e auxiliares administrativas na tomada de
decisões importantes na escola pela equipa directiva, 32% responderam que sempre
são consultados, 48% consideraram que às vezes são consultados, 19% responderam
raramente e apenas 1% acham que nunca são consultados. Mas numa análise horizontal
sobre esta afirmação, vê-se claramente que a coordenação de disciplina (84%) e o
conselho de disciplina (81%), são os mais consultados, (Anexo B, Tabela 8).
Gráfico 7: Percentual do resultado da afirmação nº 11 (a Equipa directiva,
quando toma decisões importantes para a escola, consulta: Coordenação de
Disciplina, Professores, Conselho Disciplina e Auxiliares Administrativos.
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Quanto a questão do envolvimento (afirmação 12), os professores e coordenadores
consideram que há um fraco envolvimento deles na elaboração do orçamento privativo,
regulamento interno da escola e implementação do plano de actividade.
Numa análise vertical sobre a mesma questão, 18% das responderam que sempre
são envolvidos, 39% é de acordo que às vezes são envolvidos, 24% responderam que
raramente são envolvidos e 19% consideraram que nunca são envolvidos.
Gráfico 8: Percentual do resultado da questão sobre o envolvimento dos
professores e coordenadores (afirmação nº 12).
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3.4.3. Análise do questionário aplicado aos funcionários – Não docente
(Anexo C, Tabela 9).
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Numa análise horizontal das principais questões deste questionário,
constatamos que na opinião dos funcionários, a equipa directiva toma decisões em
função das necessidades educacionais na escola (88%), e que têm sempre em
atenção os problemas que preocupam os alunos, professores e funcionários (88%).
Segundo eles, estão satisfeitos com as decisões tomadas pela equipa directiva (88%).
Sobre a questão da comunicação, estão de acordo que os professores
comunicam

aos

pais/encarregados

de

educação

os

problemas

de

ensino/aprendizagem dos alunos (94%), e a equipa directiva transmite informações
necessárias em tempo útil a todos os sectores e colaboradores da escola (100%).
Os funcionários também não estão de acordo relativamente a algumas
afirmações deste questionário. Constatamos, que para eles, nem todas as decisões
tomadas pela equipa directiva têm um forte impacto no processo ensino
aprendizagem (50%), e que nem todos conhecem os objectivos e as metas traçados
pela equipa directiva (44%).

Gráfico 9: Percentual do resultado da afirmação nº 11 (a Equipa directiva,
quando toma decisões importantes para a escola, consulta: Coordenação de
Disciplina, Professores, Conselho Disciplina e Auxiliares Administrativos.
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Numa análise sobre a afirmação (11), a equipa directiva quando toma decisões
importantes na escola, consulta os Coordenadores de Disciplina, professores,
Conselho de Disciplina e Funcionários Administrativo (não docente), podemos
constatar através do gráfico acima que, os auxiliares administrativos são os mais
consultados (81%), enquanto que a coordenação de disciplina é o menos consultado
(56%). A seguir aos Auxiliares Administrativos, estão os Professores e Conselho de
Disciplina, ambos com (63%) da pontuação máxima.
Analisando a afirmação número (12) deste questionário, participação e
empenho dos funcionários na tomada de decisão acerca da elaboração do projecto
educativo, orçamento privativo, plano de actividade, regulamento interno,
problemas relacionados com o processo ensino/aprendizagem e decisões sobre
horários escolares, equipamentos e material necessário, esquema de trabalho e
métodos preferidos, podemos constatar que estes participam mais nas decisões sobre
a elaboração do Projecto Educativo e nas decisões sobre horários escolares,
equipamentos e materiais necessários, esquema de trabalho e métodos preferidos
(75%). Por outro lado, participam menos nas decisões relacionadas com os
problemas do processo ensino/aprendizagem (50%). Relativamente ao plano de
actividade, orçamento privativo, regulamento interno da escola, a participação nas
decisões é um pouco acima da média (56%), (anexo C, tabela 9).
4.4.4. Análise dos questionários aplicada aos pais/encarregados de
educação (Anexo D, Tabela 10).
Na análise sobre o questionário aplicado aos pais/encarregados de educação,
constata-se que estes estão mais ou menos de acordo que, de facto, a equipa directiva
organiza e realiza as suas tarefas de forma a ter uma gestão de qualidade tendo em
conta as necessidades de aprendizagem dos alunos (71%). Segundo eles, a equipa
directiva tem tomado decisões em função das leis educacionais (74%), e os
professores comunicam aos pais/encarregados de educação os problemas
relacionados com o processo de ensino/aprendizagem dos seus filhos.
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Por outro lado, é de salientar algumas afirmações, em que os pais/encarregados
da educação não mostraram estar muito de acordo. Dessas afirmações, iremos
destacar ás que tiveram menos pontuação em relação a pontuação máxima:
Afirmação 3: conhece os objectivos e as metas traçadas pela equipa
directiva (53%);
Afirmação 7: a equipa directiva transmite as informações necessárias
em tempo útil (55%);
Afirmação 12.2: a equipa directiva estimula os pais/encarregados da
educação a participarem nas actividades sócio-culturais realizadas na
escola (50%);
Afirmação 20: os pais/encarregados de educação participam nas
reuniões de avaliação na escola (53%).
Relativamente à questão sobre a participação dos pais/encarregados de
educação na tomada de decisões acerca de elaboração do projecto educativo,
orçamento privativo, plano de actividade, regulamento interno, problemas
relacionados com o processo ensino/aprendizagem e decisões sobre horários
escolares, equipamentos e material necessário, esquema de trabalho e métodos
preferidos, podemos constatar através da tabela (10), anexo (D), que estes não são
muito envolvidos.
4.4.5. Análise dos questionários aplicados aos alunos (Anexo E, Tabela 11).
Quanto à análise ao questionário aplicado aos alunos, podemos constatar,
algumas afirmações em que tiveram melhores índices de resultado e, relação a
percepção dos alunos. Estes, mostraram estar mais ou menos de acordo de que as
decisões relativas ao processo educativo, são comunicadas no seio da comunidade
educativa (71%), e que a comunicação com os professores e a equipa directiva é
clara e fácil (70%). Consideraram que os professores e a equipa directiva
comunicam frequentemente com os alunos (72%), e que estes preocupam com a
qualidade educativa (73%).
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Por outro lado, os alunos mostraram que não são convidados e nem consultados
a dar sugestão acerca da elaboração e implementação do projecto educativo da
escola, orçamento privativo, planos de actividades, regulamento interno da escola,
problemas relacionados com o processo de ensino/aprendizagem. Segundo eles, não
há mecanismos na escola que lhes permitem participar e dar sugestão sobre as
questões que afectam a escola.
Uma outra questão que achamos importante referir, é o facto dos alunos
mostrarem-se insatisfeitos com a forma como a escola é gerida (56%).
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CAPÍTULO V: ALGUMAS PROPOSTAS/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS
PARA

A

GESTÃO

PARTICIPATIVA

NA

ESCOLA

SECUNDARIA

“CONSTANTINO SEMEDO”.
5.1. Alguns pontos Críticos.
Tendo em conta algumas informações obtidas através da análise dos questionários
e por aquilo que observamos, é nossa opinião que:
As decisões importantes tomadas na escola estão centralizadas no topo da
hierarquia da escola (equipa directiva) e quando tomadas são comunicadas
aos restantes elementos da comunidade escolar/educativa;
Nem todos são envolvidos nas decisões sobre a elaboração e
implementação dos instrumentos de prestação de contas e de gestão
previsional;
Os funcionários de níveis hierárquicos mais baixos, bem como os outros
elementos da comunidade educativa (alunos, pais/encarregados da
educação, comunidade), não são consultados e nem convidados a darem
sugestão sobre as decisões a tomar na escola;
A participação dos pais/encarregados de educação, alunos e da
comunidade onde a escola está inserida só se efectiva nas reuniões da
assembleia da escola através dos seus representantes. Aliás, um dos
problemas que a escola enfrenta é a fraca participação da comunidade nas
actividades da escola.
Regista-se com efeito, uma fraca participação dos pais/encarregados de
educação em reuniões convocadas pelos directores de turma, sendo que a
própria escola não tem vindo a investir da melhor forma para a
aproximação dos pais. O sistema de comunicação utilizada para contactar
os pais/encarregados de educação não é o mais indicado, tendo em conta
que o mensageiro é o próprio aluno.
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A comunicação entre sectores e colaboradores na escola é fraca;
O nível de qualificação dos funcionários (auxiliares administrativas) é
baixo, e estes, não se sentem motivados na realização das suas tarefas;
Apesar de estar referida no artigo 23° numero 1 do decreto-lei nº 20/2002
de 19 de Agosto, que no conselho directivo deve estar também
representado um vogal representativo dos pais e encarregados de educação,
isto não se verifica nas reuniões do conselho directivo, pelo que parece-nos
que estes não são avisados sobre as reuniões do conselho directivo;
Os alunos, os pais/encarregados de educação e alguns funcionários não
estão satisfeitos com a forma como a escola é gerida.

5.2. Propostas/Orientações Estratégicas
Para que de facto, tenhamos uma gestão pela qualidade, com base no
envolvimento de todos os actores da comunidade escolar/educativa no processo de
tomada de decisões, propomos algumas orientações. Estas orientações, podem
contribuir para a reflexão sobre as práticas actuais de gestão das escolas secundarias,
adoptando um modelo mais adequado como por exemplo, (modelo de gestão
participativa). Nesse contexto, propomos as seguintes orientações:
Pela importância que o ensino secundário tem na formação e educação
dos nossos alunos, considera-se indispensável dotar a escola de uma
equipa directiva melhor qualificada, com formação específica na área de
gestão e administração. O conhecimento dos métodos e técnicas de
gestão e administração constitui um factor “sin qua non” na qualidade de
gestão e administração dos nossos estabelecimentos do ensino
secundário.
Propomos também que seja adoptada uma postura de que a escola é uma
organização, devendo ser dirigida como tal, adoptando assim novas
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técnicas de gestão participativa, envolvendo diversos actores da
comunidade educativa no processo de tomada de decisões.
A gestão participativa é um modelo de gestão que permite maior
envolvimento dos agentes da comunidade educativa no processo de
tomada de decisão, visando criar uma sociedade de participação no seio
da escola. Por isso, pensamos que todos (equipa directiva, corpo docente
e não docente, alunos e a comunidade) devem ser envolvidos nas
decisões

importantes

tomadas

na escola,

assumindo

assim,

o

compromisso com a melhoria continua. É muito importante criar um
ambiente participativo na gestão escolar, de modo que, os responsáveis
da gestão da escola em estudo devem promover a criação e a sustentação
de um ambiente propício à participação plena, desenvolvendo assim a
consciência social crítica e o sentido da cidadania no seio desta
organização educativa. Para isso, pensamos que é preciso: promover um
clima de confiança; valorizar as capacidades e aptidões de todos os
participantes na gestão escolar e no processo de tomada de decisão;
quebrar arestas, eliminar divisões e integrar esforços; estabelecer
demandas de trabalho centrado nas ideias e não nas pessoas;
desenvolver a prática de assumir responsabilidades em conjunto.
Por outro lado, é de salientar que a liderança é um factor fundamental na
gestão escolar participativa, uma vez que é através da liderança que a
gestão do topo pode mostrar o seu comprometimento com a qualidade de
gestão na escola. Assim, aconselhamos que a gestão do topo da escola
em estudo, deveria assumir uma liderança descentralizada e participativa
onde o líder assumiria um papel de colega, aconselhador, orientando as
pessoas no dia a dia da escola, aprendendo com e junto delas e
fornecendo um exemplo de postura comprometida com a qualidade do
processo ensino/aprendizagem.
Pensamos que a motivação dos diversos actores da comunidade escolar,
constitui uma mais valia, tanto no processo de tomada de decisões como
na execução das tarefas. Por isso, é preciso criar mecanismos que
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permitam aumentar a motivação destes actores, porque só com estes
fortemente motivados e empenhados, podemos ter uma gestão pela
qualidade e participativa.
Também pensamos, que é preciso instituir um prémio de produtividade,
porque isto contribuiria para o reconhecimento do desempenho das
pessoas e motivá-los-ia.
Também é preciso criar e implementar um sistema de avaliação que
melhor repercuta sobre os envolvidos na gestão da escola e
consequentemente no processo de tomada de decisões.
Também achamos que é preciso adoptar um mecanismo de comunicação
mais aberta, promotora do conhecimento, da aprendizagem e da cultura,
o que pode incidir sobre a aposta na gestão dinâmica e participativo. Por
outro lado, pensamos que é muito importante apostar no trabalho em
equipa, porque este pode constituir uma vantagem para a implementação
do modelo de gestão participativa e para o processo de tomada de
decisões. É de salientar que, o trabalho em equipa pode ser considerado
como um componente crucial na gestão da escola, gerando um espírito
de participação, maior confiança, melhoria da comunicação e maior
interdependência

entre

os

diversos

actores

da

comunidade

escolar/educativa.
Consideramos também, que é muito importante para a escola, investir no
processo de formação contínua dos seus funcionários, de modo que, estes
possam actuar de maneira realmente profissional, contribuindo assim
para uma melhor prestação dos serviços educativos na escola. Todos
devem conhecer as suas funções na escola, porque isto transmite maior
confiança aos clientes e evita que o serviço perca o padrão definido.
Relativamente a questão da aproximação dos pais/encarregados de
educação, pensamos que é preciso ter em conta alguns princípios:
Mudanças de mensageiro, isto é, os convites para as reuniões fossem
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levada por pessoas de confiança (funcionários da própria escola), ou por
alunos vizinhos; Contacto porta-a-porta, visando obter informações sobre
se os pais frequenta ou não a escola, procurando-se os motivos e explicalos as vantagens de uma aproximação à escola; envio de um convite
tradicional aos pais com discriminação das actividades a serem
realizadas na escola.
Conclusões
Após a realização do estudo de caso, podemos concluir que, a implementação de
um modelo de gestão participativa, poderá ser eficaz se todos os membros da
comunidade escolar estiveram envolvidos e comprometidos com os objectivos traçados
pela escola. Contudo, estes devem sentir-se valorizados, ou seja, importantes para o
desenvolvimento da escola e para a melhoria da qualidade educativa. Neste contexto,
podemos afirmar que a gestão participada integra as noções de parceria, de partilha de
responsabilidade e da participação, tendo como pressuposto de base que a excelência e a
inovação na gestão das escolas secundárias só é possível com a colaboração de todos os
agentes da comunidade educativa. Por isso, torna-se imprescindível promover a criação
de um ambiente estimulador da participação, assente no princípio de que a gestão
participativa constitui uma das linhas mestras para a melhoria da qualidade educativa na
escola secundária “Constantino Semedo”. De acordo com Gadotti e Romão, a
participação influi na democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino.
É necessário uma gestão participativa que possibilite maior envolvimento de todos
os agentes da comunidade escolar na elaboração dos instrumentos de gestão previsional
e de prestação de contas. Neste contexto, parece-nos que há um fraco envolvimento de
alguns destes agentes nas decisões relacionadas com a elaboração destes instrumentos.
É de salientar que, apesar de constatarmos alguns pontos consideradas criticas,
podemos ver através da análise feita que praticamente todos estão de acordo que de
facto se efectiva uma gestão pela qualidade tendo o aluno no ce4ntro das atenções.
Segundo a análise dos questionários aplicados aos pais/encarregados da educação
e a entrevista com os seus representantes, constatamos que tantos os pais/encarregados
de educação como os outros elementos da comunidade onde a escola está inserida, nem
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se quer são convidados a dar sugestão sobre as decisões tomadas na escola. Pelo que,
pensamos que é preciso criar mecanismo que permita uma participação mais efectiva
destes nas decisões importantes tomadas na escola, nas reuniões do conselho de turma e
sobretudo, nas questões que dizem respeito ao processo ensino aprendizagem dos seus
filhos. Nos diversos órgãos de gestão deverão participar representantes dos pais e da
comunidade com direitos e deveres a precisar.
Pensamos que é muito importante os responsáveis da gestão disponibilizarem
constantemente informações sobre a escola aos funcionários de níveis mais baixo da
hierarquia e também aos outros elementos da comunidade educativa, tais como:
orçamentos, plano de actividades, informações contidas em leis, actas de algumas
reuniões, de modo a promover maior compreensão e o comprometimento com os
objectivos mais amplos traçadas pela escola.
Relativamente as hipóteses levantadas para este estudo, podemos afirmar que as
duas segundas hipóteses (A direcção escolar estimula os demais agentes
administrativos (funcionários) e pedagógicos (professores) a utilizarem melhor as suas
capacidades em benefício da organização e para melhoria dos resultados dos alunos;
Os Gestores Administrativos criam um ambiente interno de participação na escola que
possibilita o envolvimento da comunidade escolar na definição dos objectivos e na
missão da escola) não se comprovam, pelo que pensamos que é preciso fazer algo mais
e que vá de encontro com as propostas ou orientações estratégicas referidas no capítulo
anterior, de modo que estas hipóteses se efectivem na escola em estudo. Quanto à
primeira hipótese, constatamos que a estrutura orgânica e o grau de autonomia
possibilita de facto, a implementação de um modelo participativo na gestão da escola
em estudo, envolvendo os demais agentes da comunidade escolar no processo de
tomada de decisões.
Apesar de termos tratado especificamente do estudo de caso, podemos concluir,
com razoável grau de certeza, que a filosofia de gestão participativa é um campo ainda
pouco explorado no âmbito da gestão da escola secundária em estudo.
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Recomendações.
Com vista a uma gestão dinâmica e participada para se transformar a escola numa
instituição aberta, promotora do conhecimento, da cultura e das aprendizagens
necessárias à formação de todo o cidadão, recomendamos que: os directores das Escolas
Secundárias devem ser especialistas em gestão e administração escolar para poderem
criar instituições com qualidade pedagógica, estarem receptivos à mudança e poderem
influenciar o meio onde a escola está inserida.
A organização e gestão escolar requerem o conhecimento e a adopção de alguns
princípios básicos, cuja aplicação deve estar subordinada às condições concretas de cada
escola. Por isso, recomendamos que sejam adoptados os seguintes princípios da
concepção de gestão democrática – participativa:
1. Autonomia das escolas e da comunidade educativa.
2. Relação orgânica entre a direcção e a participação dos membros da
equipe escolar.
3. Envolvimento da comunidade no processo escolar;
4. Planeamento das tarefas;
5. A formação continuada para o desenvolvimento pessoal e
profissional dos integrantes da comunidade escolar;
6. O processo de tomada de decisões deve basear-se em informações
concretas, analisando cada problema em seus múltiplos aspectos e na ampla
democratização das informações;
7. Avaliação compartilhada;
8. Relações humanas produtivas e criativas assentes na busca de
objectivos comuns.
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Para terminar, também recomendamos que futuramente sejam desenvolvidos
temas como: Gestão Estratégica participativa; Importância da Participação dos Pais e da
Comunidade na Gestão Escolar e também, A Auto – avaliação como instrumento de
gestão estratégica para as escolas.

78
Bibliografia

ALVES, José. Modos de Organização e Gestão das Escolas. Porto Editora. 1996.
BARROSO, João. Autonomia das escolas. Porto Editora. 1996.
BRITO, Carlos. Gestão escolar participativa. Lisboa. Texto Editora, 1994.
CABRITA, Maria de Rosário. Princípios de Gestão Aplicado. Lisboa, Janeiro. _____.
2002.
CARVALHO, Angelina etall. Projecto Educativo. Edições Afrontamento. 1994.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro. Editora
Campus. 2001.
CLILORDI, Franco. Guia para a organização da escola. Edições Asa. 1991.
COSTA, Jorge Adelino. Gestão Escolar. Lisboa. Texto Editora. 1991.
COSTA, Jorge Adelino. Gestão Escolar – Participação. Autonomia. Projecto
Educativo da Escola. Lisboa. Texto Editora. 1999.
DA FONSECA, A. J. Duarte – A Tomada de Decisão na Escola (A área escola em
acção). Texto Editora Ltda. 1998
DEARLOVE, Des. Decisões Chave de Gestão. Lisboa. Maio. Publicações
Dom Quixote. 2000.
DIOGO, José. Parceria escola família, (colecção escola e saberes). Porto. Porto
Editora. 1998.
DUARTE, António, ANTÓNIO, José. A tomada de decisão na escola - A ÁreaEscola em Acção. Lisboa. Texto Editora. 1998.
LEMOS, Jorge, SILVEIRO, Teodolinda. Autonomia e Gestão das Escolas. Porto.
Porto Editora. 2003.
MARGARIDA, Maria. A decisão politica em educação. Lisboa. Porto Editora. 1996.
ROMAGNI, Patrick et all. 10 Instrumentos Chaves da Gestão. Biblioteca de
Economia e Empresa. 1999.
RANDOLFH, W. Alan. BERRY, Z. Posner. Planeamento e Gestão de Projectos. 1º
Edição, Lisboa. Editoria Presença. 1992.
SILVA, Ricardo et all. Gestão de empresas na era do conhecimento. Lisboa. Edição
Silabo. 2003.

79
TEIXEIRA, Sebastião. Gestão da Organizações. Portugal. Editora McGraw-Hill.
1998.
VARELA, Bartolomeu. Manual de Direito Educativo. Praia, Fevereiro. 2005.
VARELA, Bartolomeu. Manual de Planeamento e Gestão das Instituições
Educativas. Praia, Fevereiro. 2005.
________________. A Escola Participativa - O trabalho do gestor escolar. Unicef.
Editora Cuasedo. 1998.
Plano Estratégico para Educação. MEVRH. Praia, Fevereiro de 2003.
Plano Nacional de Desenvolvimento (2002-2005) -Sector da Educação. MEVRH.
Lei nº 103/III/90 de 29 de Dezembro, Princípios Fundamentais da Organização e
Funcionamento do Sistema Educativo Cabo-verdiano. MEVRH.
Decreto-lei n.º 20/2002 de 19 de Agosto, Organização e Gestão dos Estabelecimentos
de Ensino Secundário. MEVRH.
Decreto-lei n.º 18/2002 de 19 de Agosto. Emolumentos e Propinas no Ensino
Secundário. MEVRH.
Decreto-lei n.º 19/2002 de 19 de Agosto. Utilização e Prestação de Contas. MEVRH.
WWW.altavista.com.br, Gestão Participativa, 22 de Fevereiro de 2006.
WWW.google.com.br, Processo de Tomada de Decisões nas Escolas, 12 de Março de
2006.
WWW.google.com.br, Gestão Escolar Participativa, 11 de Abril de 2006

80

81
ANEXO A
TABELA: 1
Questionário dirigida a Equipa Directiva
Tópicos de
Referencias
1
2
3
4
5
6
7.1
7.2
8
9.1
9.2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total

Pontuações
Total Questionário
1
2
3
4 Aplicado
0
0
1
4
5
0
0
0
5
5
0
0
1
4
5
0
0
0
5
5
0
0
2
3
5
0
0
3
2
5
0
0
1
4
5
0
0
0
5
5
0
0
2
3
5
0
0
1
4
5
0
0
4
1
5
0
0
1
4
5
0
0
4
1
5
0
1
1
3
5
0
1
2
2
5
0
0
1
4
5
0
0
4
1
5
0
0
0
5
5
0
0
3
1
5
0
1
3
1
5
0
0
1
4
5
0
0
2
3
5
0
0
5
0
5
0
0
1
4
5
0
0
4
1
5
0
3
47
74
125
0% 2% 38% 59%
100%

TABELA: 2 4% 12% 24% 60%

Classificação
P.Maxima P.Obtida
20
19
20
20
20
19
20
20
20
18
20
17
20
19
20
20
20
18
20
19
20
16
20
19
20
16
20
17
20
14
20
19
20
16
20
20
16
13
20
15
20
19
20
18
20
15
20
19
20
16

%
95%
100%
95%
100%
90%
85%
95%
100%
90%
95%
80%
95%
80%
85%
70%
95%
80%
100%
81%
75%
95%
90%
75%
95%
80%

100%

Envolvimento dos diferentes actores na elaboração do Projecto educativo
Tópicos de
Referencias
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Total

1
0
0
0
0
1
1

Pontuações
Total Questionário
2
3
4 Aplicado
0
1
4
5
0
2
3
5
0
2
3
5
2
0
3
5
1
1
2
5
3
6
15
25

Pontuação
Pontuação
Máxima
Obtida
20
19
20
18
20
18
20
14
20
14

%
95%
90%
90%
70%
70%
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TABELA: 3
Envolvimento dos diferentes actores na elaboração do Orçamento Privativo
Tópicos de
Referencias
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Total

Pontuações
Total Questionário Pontuação
Pontuação
1
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
1
2
0
2
5
20
13
1
2
0
2
5
20
13
1
2
1
1
5
20
12
1
1
0
3
5
20
15
1
1
1
2
5
20
14
5
8
2
10
25
20% 32% 8% 40%
100%

%
65%
75%
56%
88%
81%

TABELA: 4
Envolvimento dos actores na Elaboração do Plano de actividade
Tópicos de
Referencias
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Total

Pontuações
Total Questionário Pontuação Pontuação
1
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
1
0
2
2
5
20
15
0
3
0
2
5
20
14
1
0
2
2
5
20
15
1
1
0
3
5
20
15
1
1
1
2
5
20
14
5
5
11
25
4
16% 20% 20% 44%
100%

%
75%
70%
75%
75%
70%

TABELA: 5
Envolvimento dos actores na Implementação do Plano de actividade
Tópicos de
Referencias
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Total

Pontuações
Total Questionário Pontuação Pontuação
1
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
0
0
3
2
5
20
17
0
1
2
2
5
20
16
0
1
3
1
5
20
15
0
2
1
2
5
20
15
0
2
1
2
5
20
15
0
6
10
9
25
0% 24% 40% 36%
100%

%
85%
80%
75%
75%
75%
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TABELA: 6
Envolvimento na elaboração do regulamento interno
Tópicos de
Referencias
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Total

Pontuações
Total Questionário Pontuação
Pontuação
1
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
0
0
1
4
5
20
19
1
1
1
2
5
20
14
0
1
0
4
5
20
18
1
1
0
3
5
20
15
1
1
0
3
5
20
15
3
4
2
16
25
12% 16% 8% 64%
100%

%
95%
70%
90%
75%
75%

TABELA:7
Envolvimento nas decisões sobre horários escolares, equipamentos,
material necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos

Tópicos de
Referencias
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Total

1
0
0
1
1
1
3
12%

Pontuações
2
3
0
2
1
2
0
3
1
3
1
3
3
13
12% 52%

Total Questionário
Pontuação Pontuação
4 Aplicado
Máxima
Obtida
3
5
20
18
2
5
20
16
1
5
20
14
0
5
20
12
0
5
20
12
6
25
24%
100%

%
90%
80%
70%
60%
60%
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ANEXO B
TABELA: 8
Questionário dirigido aos professores e Coordenadores
Tópicos de
Referencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Total

Pontuações

Total Questionário Pontuação Pontuação

1
2
3
4 Aplicado
0
1
9
7
0
4
9
4
0
5
10
2
0
3
9
4
0
5
9
3
0
2
9
6
0
2
6
9
0
4
11
2
0
1
8
8
0
2
12
3
0
1
9
7
0
3
8
5
1
4
6
7
0
5
9
3
4
8
4
1
8
4
4
1
2
3
9
3
2
3
11
1
3
6
3
5
2
4
8
3
2
0
7
8
0
1
13
3
0
4
7
6
0
5
10
2
1
2
10
4
0
6
8
3
5
5
5
2
0
5
7
4
1
5
8
3
1
6
6
4
2
3
9
3
34 112 253 126
6% 21% 48% 24%

Máxima
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
527
100%

%

Obtida
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

57
51
48
49
49
55
58
49
58
52
57
50
55
49
36
32
47
45
44
46
55
53
53
48
51
48
38
47
47
47
47

84%
75%
71%
72%
72%
81%
85%
72%
85%
76%
84%
74%
81%
72%
53%
47%
69%
66%
65%
68%
81%
78%
78%
71%
75%
71%
56%
69%
69%
69%
69%
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ANEXO: C
TABELA: 9
Questionário dirigida aos Funcionários
Tópicos de
Referencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total

1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6%

Pontuações
Total Questionário Pontuação Pontuação
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
1
2
1
4
16
12
1
2
1
4
16
12
2
1
1
4
16
11
0
1
2
4
16
12
0
2
2
4
16
14
1
2
1
4
16
12
2
0
2
4
16
12
0
2
0
4
16
7
1
1
2
4
16
13
2
1
1
4
16
11
0
1
2
4
16
9
2
0
2
4
16
10
1
1
2
4
16
10
0
3
1
4
16
13
0
4
0
4
16
12
1
1
1
4
16
9
1
1
1
4
16
9
1
1
2
4
16
9
1
1
1
4
16
9
1
2
1
4
16
12
1
1
1
4
16
8
0
2
2
4
16
14
1
0
2
4
16
11
0
1
3
4
16
15
1
3
0
4
16
8
0
3
1
4
16
13
0
0
4
4
16
12
1
1
2
4
16
13
0
2
2
4
16
14
1
2
1
4
16
12
0
0
4
4
16
16
1
1
2
4
16
13
24
45
50
128
19% 35% 39%
100%

%
75%
75%
69%
75%
88%
75%
75%
44%
81%
69%
56%
63%
63%
81%
75%
56%
56%
56%
56%
75%
50%
88%
69%
94%
50%
81%
75%
81%
88%
75%
100%
81%
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ANEXO: D

TABELA:10
Questionário dirigido aos pais/Encarregados de educação
Tópicos de
Referencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.1
12.2
13
14
15
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17
18
19
20
21
Total

Pontuações
Total Questionário Pontuação Pontuação
1
2
3
4 Aplicado
Máxima
Obtida
2
3
11
4
20
80
57
5
6
4
5
20
80
49
8
4
6
2
20
80
42
5
4
9
2
20
80
48
3
6
9
2
20
80
50
3
10
7
0
20
80
44
4
7
6
2
20
80
44
4
6
9
1
20
80
47
1
4
8
5
20
80
53
4
4
4
8
20
80
56
2
6
6
6
20
80
56
1
4
13
2
20
80
56
4
12
4
0
20
80
40
3
2
7
8
20
80
60
3
6
9
2
20
80
50
0
5
8
7
20
80
59
11
3
5
1
20
80
36
13
1
3
2
20
80
32
6
7
5
2
20
80
43
8
7
4
0
20
80
34
8
8
3
0
20
80
33
7
5
6
2
20
80
43
7
5
6
2
20
80
43
6
5
4
4
20
80
44
2
9
8
1
20
80
48
9
4
5
2
20
80
40
7
5
7
1
20
80
42
2
8
7
3
20
80
51
138 156 183
76
560
25% 28% 33% 14%
100%

%
71%
61%
53%
60%
63%
55%
55%
59%
66%
70%
70%
70%
50%
75%
63%
74%
45%
40%
54%
43%
41%
54%
54%
55%
60%
50%
53%
64%
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ANEXO E
TABELA: 11
Questionário dirigido aos Alunos

Tópicos de
Referencias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17
18

1
3
2
9
3
4
9
4
6
3
8
4
0
9
5
2
14
19
9
12
8
11
15
10
169
24%

Pontuações
2
3
13
14
9
11
7
11
8
12
8
8
9
9
2
18
8
10
9
13
12
6
12
13
8
16
6
7
14
6
10
10
7
8
6
3
3
9
7
4
8
7
9
7
9
4
6
11
190
217
28%
31%

4
0
8
3
7
10
3
6
6
5
4
1
6
8
5
8
1
2
9
7
7
3
2
3
114
17%

Total
Questionário Pontuação Pontuação
Aplicado
Máxima
Obtida
30
120
71
30
120
85
30
120
68
30
120
83
30
120
84
30
120
66
30
120
86
30
120
76
30
120
80
30
120
66
30
120
71
30
120
88
30
120
74
30
120
71
30
120
84
30
120
51
30
120
48
30
120
78
30
120
66
30
120
73
30
120
62
30
120
53
30
120
67
690
100%

%
59%
71%
57%
69%
70%
55%
72%
63%
67%
55%
59%
73%
62%
59%
70%
43%
40%
65%
55%
61%
52%
44%
56%

88
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ANEXO F: QUESTIONÁRIOS APLICADOS
INQUERITO POR QUESTIONÁRIO (questionário aplicado a equipa
directiva)
Este questionário insere-se no trabalho de investigação para a realização de
um trabalho de fim de curso de licenciatura de Gestão e Planeamento de Educação
do Instituto Superior da Educação.
Pretendo com o mesmo conhecer a gestão participativa e o processo de
tomada de decisão na escola secundária.
O questionário é anónimo, destina-se exclusivamente a recolha de dados para
realização do trabalho.
Venho pedir-lhe a sua colaboração. A sua participação é importante para o
sucesso deste estudo.
1. Sexo: M a F a
2. Idade:
Anos
<25
25 - 30
31 - 38
39 - 46
>47
3. Tempo de Serviço:
0–1
2–5
6 - 10
11- 15
16- 20
21e +
4. Habilitações literárias:
Em Formação
Bacharelato
Bacharelato em Ensino
Licenciatura
Licenciatura em Ensino
Mestrado
Doutoramento
Outros
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5. Para responder as questões é basta assinalar com uma cruz na coluna cujo
numero melhor corresponde a sua opinião:
1- Nunca
2- Raramente
3- As Vezes
4- Sempre
N.º
AFIRMAÇÕES
ESCALA
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16

A Equipa Directiva e os restantes responsáveis estão implicados
na gestão de qualidade?
A escola dispõe de órgãos de direcção com funções e atribuições
bem definidas?
Os órgãos de direcção funcionam de maneira permanente.
A escola define seus objectivos, suas metas, estratégias e os
planos de acção para alcança-los conjuntamente?
A Equipa Directiva é acessível e escuta o pessoal docente e não
docente?
A Equipa Directiva apoia e incentiva a participação de todos os
agentes da comunidade escolar?
A Equipa Directiva quando toma uma decisão importante para a escola consulta
a:
Assembleia da escola
Conselho Pedagógico
A Equipa Directiva antes de tomar uma decisão examina
atentamente todas as alternativas possíveis?
A Equipa Directiva tem entre suas prioridades a atenção aos:
- Alunos
- Pais/encarregados de educação
A Equipa Directiva participa e toma iniciativa para a elaboração
de projectos para escola?
A Equipa Directiva possui vias/meios para que o(a)s
encarregado(a)s de educação e aluno(a)s manifestem as suas
sugestões e queixas?
A Equipa Directiva estabelece relações institucionais adequadas
para a organização e funcionamento da instituição?
A Equipa Directiva reconhece e valoriza os esforços e os ganhos
das pessoas implicadas na planificação e na definição da
estratégia da escola?
A equipa Directiva compartilha as informações contidas em leis
que afectam o quotidiano escolar?
A Direcção da escola envolve os outros elementos (professores,
alunos, pais/Enc. Educação e representantes da comunidade) no
processo de tomada de decisão?
Há uma forte participação e empenho dos diferentes membros da
equipa directiva na tomada de decisão?

91
17
18
19
20
21
22
23

A Direcção procura conhecer os problemas pessoais dos membros
da escola?
A equipa Directiva pede opinião aos outros elementos da
comunidade escolar antes de tomar decisões importantes?
O Conselho Directiva na sua tomada de decisão tem em atenção os
problemas que preocupam os alunos e professores?
Quando a Equipa Directiva tem de tomar uma decisão está aberto a
sugestões e críticas apontadas pelos outros actores da escola
(docentes, administrativos)?
Todas as informações circulam de uma maneira rápida e correcta
(sem ruídos na comunicação) entre a equipa directiva e
colaboradores no processo decisório?
A Equipa Directiva Expressa a sua confiança nos Funcionários
(Pessoal docente e não docente)?
A Direcção da Escola Põe em prática as sugestões dadas pelos
membros da escola?

A Equipa Directiva envolve os diferentes actores:
N.º
AFIRMAÇÕES
1

2

3

4

ESCALA
1 2 3 4

Na elaboração do Projecto Educativo tendo em conta as diferentes etapas
do processo:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar
Na elaboração do orçamento privativo tendo em conta as diferentes etapas
do processo:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar
Na elaboração do plano de actividade tendo em conta as diferentes etapas
do processo:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar
Na implementação do plano de actividade tendo em conta as diferentes
etapas do processo:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
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5

6

- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar
Na elaboração do regulamento interno da escola tendo em conta as
diferentes etapas do processo:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar
Na decisão sobre horários escolares, equipamento e material necessário,
esquemas de trabalho e métodos preferidos:
- Professores
- Pessoal da secretaria
- Associação dos alunos
- Pais/Encarregados da educação
- Outros elementos da comunidade escolar

MUITO OBRIGADO (A)
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INQUERITO POR QUESTIONÁRIO (questionário aplicado aos professores e
coordenadores de disciplina)
Este questionário insere-se no trabalho de investigação para a realização de
um trabalho de fim de curso de licenciatura de Gestão e Planeamento de Educação
do Instituto Superior da Educação.
Pretendo com o mesmo conhecer a gestão participativa e o processo de
tomada de decisão na escola secundária.
O questionário é anónimo, destina-se exclusivamente a recolha de dados para
realização do trabalho.
Venho pedir-lhe a sua colaboração. A sua participação é importante para o
sucesso deste estudo.
1. Sexo: M a F a
2. Idade:
Anos
<25
25 - 30
31 - 38
39 - 46
>47
3. Tempo de Serviço:
0–1
2–5
6 - 10
11- 15
16- 20
21e +

4. Habilitações literárias:
Em Formação
Bacharelato
Bacharelato em Ensino
Licenciatura
Licenciatura em Ensino
Mestrado
Doutoramento
Outros
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5. Para responder as questões é basta assinalar com uma cruz na coluna cujo
numero melhor corresponde a sua opinião:
1- Nunca
2- Raramente
3- As Vezes
4- Sempre
N.
º
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

AFIRMAÇÕES

ESCALA
1 2 3 4

A Equipa Directiva tem tomado decisões na óptica de uma gestão
de qualidade tendo em atenção as necessidades de aprendizagem
dos alunos?
A equipa Directiva divulga as informações contidas em leis que
afectam o quotidiano escolar?
A Equipa Directiva considera a opinião dos professores e outros
elementos da comunidade escolar envolvendo-os na definição
dos problemas e identificação de soluções?
Tem conhecimento das decisões que são tomadas pela equipa
Directiva?
Estas satisfeito(a) com as decisões tomadas pela equipa directiva?
Os objectivos são claramente definidos pela equipa directiva e
compreendidos por todos aqueles que se encontram envolvidos no
processo decisório?
A comunicação entre os professores e a equipa directiva é clara e
fácil?
Todos os professores conhecem os objectivos e metas para a escola
traçadas pela Equipa Directiva?
A Equipa Directiva toma decisões em função das necessidades
educacionais na escola?
As opiniões dos docentes são consideradas e aceites pela Equipa
Directiva na tomada decisão?
A Equipa Directiva quando toma uma decisão importante para a escola
consulta:
Coordenação de Disciplina
Professores
Conselho Disciplina
Funcionários Administrativos
Há uma forte participação e empenho dos professores na
tomada de decisão:
- Na elaboração do Projecto Educativo tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na elaboração do orçamento privativo tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na elaboração do plano de actividade tendo em conta as
diferentes etapas do processo
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- Na implementação do plano de actividade tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na elaboração do regulamento interno da escola tendo em conta
as diferentes etapas do processo
- Na decisão sobre horários escolares, equipamento e material
necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos
- No que tange problemas do processo de ensino aprendizagem dos
alunos
As decisões da equipa directiva são tomadas em função das
exigências no processo de ensino – aprendizagem do aluno?
Os problemas com o ensino-aprendizagem dos alunos são
comunicados a todos os professores?
Os professores comunicam aos Pais e Encarregado de Educação os
problemas com o ensino-aprendizagem dos alunos?
As decisões tomadas pela equipa directiva têm um forte impacto no
processo de aprendizagem do aluno?
A Equipa Directiva promove e acompanha as iniciativas de
carácter extracurricular, que contribuem para a educação integral
dos alunos?
A Equipa Directiva promove e acompanha as iniciativas de
formação contínua para docentes?
A equipa directiva no processo de tomada de decisão tem em
atenção os problemas que preocupam os alunos e professores?
Na escola existe canais de informação que garante uma
comunicação efectiva?
Na escola há uma interacção efectiva entre os diferentes
componentes da comunidade educativa?
Na escola se consegue um clima de confiança partilhada?
MUITO OBRIGADO (A)
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INQUERITO POR QUESTIONÁRIO (questionário aplicado aos
Pais/Encarregados de educação)
Este questionário insere-se no trabalho de investigação para a realização de
um trabalho de fim de curso de licenciatura de Gestão e Planeamento de Educação
do Instituto Superior da Educação.
Pretendo com o mesmo conhecer a gestão participativa e o processo de
tomada de decisão na escola secundária.
O questionário é anónimo, destina-se exclusivamente a recolha de dados para
realização do trabalho.
Venho pedir-lhe a sua colaboração. A sua participação é importante para o
sucesso deste estudo.
1. Sexo: M a F a
2. Idade:
Anos
<25
25 - 30
31 - 38
39 - 46
>47

3. Nível de escolaridade
______________________________________________________________
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4. Para responder as questões é basta assinalar com uma cruz na coluna cujo
numero melhor corresponde a sua opinião:
1- Nunca
2- Raramente
3- As Vezes
4- Sempre
AFIRMAÇÕES
N.
ESCALA
º
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

A Equipa Directivo organiza e realiza as suas tarefas de forma a ter
uma gestão de qualidade, tendo em conta as necessidades de
aprendizagem dos alunos?
Todas as decisões relativas ao processo educativo tomadas pela
equipa directivo são comunicadas aos pais/encarregados de
educação?
Conhece os objectivos e as metas traçados pela equipa directiva
para a escola?
A Equipa Directiva envolve os pais/encarregados de educação ou
seus representantes no processo de tomada de decisões?
A comunicação entre os Pais/Encarregado de educação e à Equipa
Directiva é clara e fácil?
A escola define e comunica seus objectivos, suas metas, estratégias
e os planos de acção para alcança-los conjuntamente?
A Direcção da Escola transmite às informações necessárias em
tempo útil?
A Direcção da Escola informa aos pais/encarregados de educação
sempre que vai haver alguma mudança na escola?
As decisões tomadas pela Equipa Directiva que é do seu
conhecimento
têm
um
forte
impacto
no
processo
ensino/aprendizagem?
A Equipa Directiva apoia à associação dos pais/encarregados de
educação nas iniciativas sócio-educativa e cultural que
desenvolve na escola e para escola?
Consideras que cada pessoa na escola esta informada e capacitada
para executar bem as suas tarefas?
A Equipa Directiva:
- Convida os pais/encarregados de educação a participarem nas
actividades sócio-culturais realizado na escola?
- Estimula-os a participar nesta actividades?
Os professores comunicam aos Pais e Encarregados de Educação
os problemas dos alunos no que tange o processo de
ensino/aprendizagem?
A Equipa directivo procura envolver os Pais e Encarregados de
Educação nas decisões relativas à melhoria da escola e realçam que
a sua participação faz diferença no desempenho dos seus
educandos?
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A Equipa directiva tem tomado decisões em função das leis
educacionais?
Há uma forte participação e empenho dos pais/encarregado de
educação na tomada de decisão relativo:
- A elaboração do Projecto Educativo tendo em conta as diferentes
etapas do processo
- A elaboração do orçamento privativo tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- A elaboração do plano de actividade tendo em conta as diferentes
etapas do processo
- A implementação do plano de actividade
- A elaboração do regulamento interno da escola tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- A decisão sobre horários escolares, equipamento e material
necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos
- Aos problemas do processo de ensino aprendizagem dos alunos
Os pais/encarregado de educação sabem quem é seu representante
nas reuniões da Assembleia da escola?
A escola promove eventos que permitam contactos entre os
pais/encarregado de educação e os professores?
Os pais/encarregado(a)s de educação contribuem financeiramente
ou com material de ensino voluntariamente?
Os Pais/encarregado(a) s de educação participam nas reuniões de
avaliação na escola?
Os professore(a)s e a equipa directiva comunicam frequentemente
com os pais/encarregado(a)s de educação?

MUITO OBRIGADO (A)
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INQUERITO POR QUESTIONÁRIO (questionário aplicado aos Funcionários
- Não docente)
Este questionário insere-se no trabalho de investigação para a realização de
um trabalho de fim de curso de licenciatura de Gestão e Planeamento de Educação
do Instituto Superior da Educação.
Pretendo com o mesmo conhecer a gestão participativa e o processo de
tomada de decisão na escola secundária.
O questionário é anónimo, destina-se exclusivamente a recolha de dados para
realização do trabalho.
Venho pedir-lhe a sua colaboração. A sua participação é importante para o
sucesso deste estudo.
1. Sexo: M a F a
2. Idade:
Anos
<25
25 - 30
31 - 38
39 - 46
>47
3. Tempo de Serviço:
0–1
2–5
6 - 10
11- 15
16- 20
21e +

4. Nível de escolaridade
______________________________________________________________
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4. Para responder as questões é basta assinalar com uma cruz na coluna cujo
numero melhor corresponde a sua opinião:
1- Nunca
2- Raramente
3- As Vezes
4- Sempre
N.º

AFMIRAÇÕES

ESCALA

1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

A equipa Directiva tem tomado as decisões na óptica de uma
gestão pela qualidade tendo em atenção as necessidades de
aprendizagem dos alunos?
A equipa Directiva divulga as informações contidas em leis que
afectam o quotidiano escolar?
A Equipa Directiva considera a opinião do pessoal docente e não
docente, envolvendo-os na definição dos problemas e identificação
de soluções?
Tem conhecimentos das decisões que são tomadas pela Equipa
Directiva?
Estas satisfeito(a) com as decisões tomadas pela Equipa
Directiva?
Os objectivos são claramente definidas pela equipa directiva e
compreendidas por todos aqueles que se encontram envolvidos no
processo decisório?
A comunicação entre os funcionários (não docente), alunos,
professores e a equipa directiva é clara e fácil?
Todos que aqui trabalham conhecem os objectivos e as metas
traçadas para escola?
Todas as informações circulam de maneira rápida e correcta entre
sectores e colaboradores?
As opiniões dos funcionários (não docente), são consideradas e
aceites pela equipa directiva no processo de tomada de decisões?
A Equipa Directiva, quando toma uma decisão importante para
escola consulta:
- Coordenação de Disciplina
- Professores
- Conselho de Disciplina
- Auxiliares Administrativos
Há uma forte participação e empenho dos funcionários na
tomada de decisão relativo:
- Na elaboração do Projecto Educativo tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na elaboração do orçamento privativo tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na elaboração do plano de actividade tendo em conta as
diferentes etapas do processo
- Na implementação do plano de actividade
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- Na elaboração do regulamento interno da escola tendo em conta
as diferentes etapas do processo
- Nas decisões sobre horários escolares, equipamento e material
necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos
- No que tange aos problemas do processo de ensino aprendizagem
dos alunos
A Equipa Directiva toma as decisões em função das necessidades
educacionais na escola?
Os problemas relacionados com o processo ensino-aprendizagem
são comunicados a todos os funcionários?
Os professores comunicam aos pais/encarregados de educação os
problemas relacionados com à aprendizagem dos seus filhos?
As decisões tomadas pela equipa directiva têm um forte impacto
nas aprendizagens dos alunos?
A Equipa Directivo promove e acompanha as iniciativas de
carácter extracurricular que contribuem para a formação integral
dos alunos?
A Equipa Directivo expressa a sua confiança nos funcionários
(pessoal docente e não docente)?
Os funcionários são tratados de igual modo?
A Equipa Directiva, no processo de tomada de decisões tem em
atenção os problemas que preocupam os alunos e professores e
auxiliares administrativos?
Na escola, existe canais de comunicação que garante uma
comunicação efectiva entre os agentes da comunidade escolar?
A Direcção da escola transmite as informações necessárias em
tempo útil?
Na escola se consegue um clima de confiança partilhada?

MUITO OBRIGADO (A)
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INQUERITO POR QUESTIONÁRIO (questionário aplicado aos Alunos)
Este questionário insere-se no trabalho de investigação para a realização de
um trabalho de fim de curso de licenciatura de Gestão e Planeamento de Educação
do Instituto Superior da Educação.
Pretendo com o mesmo conhecer a gestão participativa e o processo de
tomada de decisão na escola secundária.
O questionário é anónimo, destina-se exclusivamente a recolha de dados para
realização do trabalho.
Venho pedir-lhe a sua colaboração. A sua participação é importante para o
sucesso deste estudo.
1. Sexo: M a F a
2. Nível de escolaridade
______________________________________________________________
3. Para responder as questões é basta assinalar com uma cruz na coluna cujo
numero melhor corresponde a sua opinião:
1- Nunca
2- Raramente
3- As Vezes
4- Sempre
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AFIRMAÇÕES
1 2 3
A Equipa Directivo organiza e realiza as suas tarefas de forma a ter
uma gestão de qualidade com foco no aluno?
Todas as decisões relativas ao processo educativo tomadas pela
equipa directivo são socializadas/comunicados no seio da
comunidade educativa?
Conhece as decisões tomadas pela equipa directiva sobre o
processo de ensino aprendizagem dos alunos?
A escola dispõe de procedimentos administrativos bem definidos
e padronizados?
A comunicação entre os alunos professores e a equipa de direcção
é clara e fácil?
A escola define e comunica seus objectivos, suas metas, estratégias
e os planos de acção para alcança-los conjuntamente?
Os professores e a equipa directiva comunicam frequentemente
com os alunos?
As decisões tomadas pelo Conselho Directivo e que são do seu
conhecimento têm um forte impacto no processo de aprendizagem
do aluno?
A Equipa Directiva apoia a Associação dos pais/Encarregado
Educação nas iniciativas sócio educativa e cultural que desenvolve
na escola e para escola?
Consideras que cada pessoa na escola esta informada e
capacitada para executar bem as suas tarefas?
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13
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17
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A Equipa Directiva promove e acompanha as iniciativas de
carácter sócio-cultural, que contribuem para a educação integral
dos alunos?
Achas que a equipa directiva preocupa com a qualidade do serviço
educativo?
Os alunos sabem quem é seu representante nas reuniões da
Assembleia da escola?
A Equipa directivo procura envolver os alunos nas decisões
relativas à melhoria da escola?
A Equipa directiva tem tomado decisões em função das leis
educacionais?
Os alunos são consultados e convidados a dar sugestões acerca da
elaboração a implementação:
- Do Projecto Educativo da escola
- Do orçamento privativo da escola
- Do plano de actividade da escola
- Regulamento interno da escola
- Das decisões sobre horários escolares, equipamento e material
necessário, esquemas de trabalho e métodos preferidos
- Aos problemas do processo de ensino aprendizagem dos alunos
Há mecanismo na escola que permita aos alunos participar e dar as
suas sugestões sobre questões que afectam a escola?
Estais satisfeitos com a forma como são geridos a escola?

MUITO OBRIGADO (A)

