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O Projecto Educativo situa-se no ceme da distinção entre dois 
conceitos de escola: a escola entendida como unidade local de um serviço 
público centralizado e a escola reconhecida enquanto comunidade 
educativa. 

Desta afbnação, não pode eximir-se como corolário que a exis- 
tência de um Projecto Educativo corresponde, sempre, a uma mudança 
do conceito de escola. 

Entendemos, por Projecto Educativo de Escola, aquele que traduz 
a poiítica educativa, distinta e onginal de cada comunidade educativa, 
construída na gestão de tensões positivas entre princípios e normas 
nacionais e, princípios, objectivos, necessidades, recursos e modos de 
funcionamento especí.6~0~ de cada escola. 

Porém, ao considerar-se a escola como uma comunidade educaüva, 
estarnos perante um consúuído social, em que os actores que nele 
intderem ihe imprimem uma dinâmica de acção colectiva 

A interacção desenvolvida entre os actores, pela divmidade de 
valores, interesses e capacidades que movimenta, e um elemento 
fundamental na elaboração e realização do PRCUEClU EDUCATNO DE 
ESCOLA. 

É na dinâmica de construção do Projecto, que se negoceia e se 
decide a lógica de fiincionamento da escola. O modo como se desenvolve 
este processo, tiãduz-se na orientação educativa giobal da escola. 

Com o nosso trabalho, procuramos analisar os processos e 
procedimentos utilizados na construção do Projecto Educativo de Escola, 
tendo em vista comprender a relação existente, entre a lógica nele 
expressa e a lógica de íündonamento da escola 

A pesquisa realizada desenvolve-se a partir de um quadro de anáiise 
construído com base em referências teóricas e metodológicas que apli- 
camos ao írabaiho de campo conduzido em duas escolas do Ensino 
Básico. 



Le Projet Educatif trouve sa place au coem de la distinction entre 
deux concepts d'école: l'école entendue comme unité locale d'un service 
pubiic centralisé et l'école reconnue comme communauté éducative. 

Nous ne pouvons conclure, a partir de cette a,í3rmation, que 
l'existence d'un Projet Educatif soit synonyrne de changement du 
concept d'école. 

Par Projet Educatif d'Établissement, nous entendons tout prujet qui 
traduise ia politique éducative, différente et propre a chaque commu- 
nauté éducative, construite sur ia gestion de tensions positives entre 
principes et nonnes nationales et principes, objectifs, besoins, res- 
sources et moda de fonctionnement spécifiques a chaque école. 

Néanmoins, si nous considéronç l'école en tant que cornrnunauté 
éducative, nous sommes face a un construit social auquel les acteurs 
inte~venants conferent une dyrmmque d'action collective. 

L'intéraction entre actem, de par Ia diversité de valem, d'intérêts 
et de capacité qu'elie suscite, est fondamentale dans l'élaboration et la 
réalisation du PROJET EDUCA" D'ÉZ'ABUSSEMENI'. 

C'est par la dynamique apportée a la construction du Projet que la 
logique de fonctiomement de l'école est négodée et décidée. Le mode de 
dévdoppement de ce processus marquem l'orientation éducative globale 
de l'établissement. 

Nous mns essayé, avec cette étude, de comprendre le rapport 
entre les processus utitisés dans Ia construction du Projet Educatif 
d'établissement et leur liaison avec la cohérence entre la logique même 
du W e t  et la logique de fonctionnement de l'école. 

Notre recherche est basée sur un cadre d'analyse structuré a partir 
de références théoriques et méthodologiques et appliqué, sur le terrain, 
dans daur Collèges. 



ABSTRACT 

The School Project focuses upon the distinction between two 
concepts: the school as a local unit of a centralized public senrice, and 
the school as an educational community. This statement is not however, 
intended to imply that the existente of a School Project necessaxiaiy 
means a change in the concept of the school. 

By a School Project we mean one wbich d e c t s  the distinct and 
original educationai policies of educational community. mese policies 
drive h m  theposittve interrelation-ship between national principles 
and standards and principles, aims, needs, resources and management 
of the particular school. 

However, when we consider the school as an educationai comrnu- 
nity, we are looking at a social construct characterized by the dective 
dpmison of the school irnrohmi. This interaction between the actors, 
which is the product of thei. various interests, values and skills, is a key 
in the dmfling and carrying out of the SCHOOL PROJECT. 

Throughout the drawing up of the Project, the orientation of the 
school has been negoüated and decided. The wãy the process develops 
will always affect the overali educational direction taken by the school. 

We have attempted to understand the reiationship between the 
process used in the drafting of the Projet and the cohesion that exists 
between the prhciples argressed therein and those of meaning a school. 

The research baseá on theoretical and methodological referentes 
took place in two secondq schoois choosen has our fieldwork 
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Neste fim de século e limiar do terceiro milénio o nosso quotidiano 
é atravessado pela referência quase constante a projectos: dos projectos 
individuais, aos projectos de g-upos e aos projectos das organizações, 
até aos projectos centrados em objectos ou em actividades (1). 

A necessidade da sua elaboração, como figuras antecipadoras do 
tempo futuro, contém em si, uma dlmensão de valorização social. 
Embora se passa criticar inconsistências e incoerências é valorizante ter 
uma linha directnz de acção e explicitá-la. A sua inexistênda hcilita a 
construção de significados sociais negativos, relativamente às pessoas, 
aos gppos ou às organizações em causa: "não têm projecto, não sabem 
o que estão a fazer, nem para onde vão". 

O imperativo social de existência de projectos. encontra nas teorias 
sobre a auto-organização e autonomia dos indivíduos e das organizações 
os seus íündamentos científicos. 

A consideração de deterrninismos sociais, forças ou razões univer- 
sais para compreender a acção dos actores sociais revela-se insuficiente. 

A noção de projecto - individual ou organizaciona1 - toma-se central 
ao ter-se em conta o papei dos actores sociais no constniir de sistemas 
finalizados. 

No domínio da Educação esta linha de pensar vem re.flectU--se no 
debate sobre qualidade e desempenho da escola (2). 

Nesta discussáo, imtigadores e decisores políticos, ao reconhe- 
cerem a escola como organização social específica, espaço privilegiado 
de intervenção e decisão tendem a convergir na identiíkação do Projecto 
Educativo, como um dos pontos fortes de alteração da vida organizativa 
da escola e no considerar a sua importância na rearticulação entre os di- 
ferentes níveis do Sistema Educativo. 

Neste contexto, consideramos que, analisar os processos e procedi- 
mentos (3) utilizados pelas escolas, no que conceme a elaboração do 
Projecto Educativo, poderia contribuir para clarificar a natureza, a 



importância e os limites das suas potencialidades, no funcionamento 
dos estabelecimentos de ensino. 

Entendemos, pois, que é no quadro da reconceptualização da 
escola e da redefhição do seu papel como unidade hdamental na 
estrutura do Sistema Educativo que emerge a definição de Projecto 
Educativo como um dos "pivotsW (4) da política educativa de escola. 

No campo das Ciências da Educação, a escola tomou-se num 
objecto privilegiado de análise. 

A "revolução do pensamento" (5) de que nos fala Morin, desen- 
cadeada pelos contributos de diversas áreas do conhecimento, tem 
conduzido no campo da investigação educativa, ao reconhecimento da 
escola enquanto sistema com caracteristicas e dinâmica próprias. 

A escola-unidade de um serviço público onde se cumprem, de igual 
modo, as determinações superiores, sucede uma escola que, de acordo 
com as características e necessidades específicas dos diferentes actores 
que a constituem, constrói, no quadro da política educativa nacional, a 
sua própria lógica de funcionamento. 

Uma das consequências mais sign~6cat.W~ desta evolução, passa 
pela necessidade, da escola, se dotar de um Projecto Educativo próprio. 

No campo da decisão poiítica, assiste-se, igualmente, a um inves- 
timento na escola que se reflecte na alteração das competências e das 
relações existentes entre os diferentes níveis da administração. Estas 
alterações, comuns a vários países, podem ser entendidas como o 
reflexo das dificuldades, ou mesmo das incompatibilidades, kequente- 
mente existentes, entre a procura da melhoria da qualidade educativa e 
uma gestão centraiizada do Sistema Educativo. 

É no quadro da rearticuiação da estrutura administrativa do 
Sistema Educativo que a produção legisiativa em Portugai c o q  a 
necessidade de cada escola elaborar um Projecto Educativo. 

No âmago deste contexto, definido pela evolução da investigação e 
pela reorientação da poiítica educativa, novas responsabilidades recaem 
sobre a escola, nomeadamente, a necessidade de de6nição de uma 
política educativa própria. 



O Projecto Educativo, surge, como a q re s são  concreta desta 
política, construída no âmbito da autonomia que a organização-escola 
é capaz ou pode construir. 

O modo como é pensado e construido um projecto, em qualquer 
campo de actividade, reflecte-se na qualidade e intensidade dos seus 
efeitos. 

Os resultados a que a investigação vem chegando sobre o papel dos 
actores no funcionamento das organiza-, entendidas como "cons- 
truídos sociais" (6). assim como, sobre a importância da organização da 
escola, no desenvoMmento global dos alunos, exige que se analisem os 
processos e procedimentos utilizados na elaboração do Projecto Educa- 
tivo . 

As opções tomadas pela comunidade educativa, traduzem-se na 
lógica ou lógicas de funcionamento presentes no Projecto Educativo. 

A análise dos processos e procedimentos utilizados pela escola na 
construção do Projecto surge, assim, como um elemento necessário a 
compreensão quer da opção pela lógica de funcionamento aí definida 
quer a compreensãoexplicação dos rdexos desta lógica no quotidiano 
da escola. 

Contribui. para a anáiise da importância que o Projecto Edu- 
cativo pode ter na escola, reiacionando-a com o modo como foi elabo- 
rado, é o -de objectivo do nosso trabalho. 

insere-se este objectivo, numa preocupação e interrogação de 
fundo: 

- As condições fãvoráveis ao desenvolvimento da pessoa-aluno, 
aumentam, numa escola que constrói o seu próprio Projecto Educativo? 

E, pois. tendo presente a definição antropocêntnm de desen- 
volvimento, apresentada por Arnbrósio Cr), isto é: 

que nos questionaremos sobre a construção do Projecto Educativo e os 
seus reflexos na vida da escola. 



A pesquisa suscita continuamente novas questões. 
Se este trabalho trouxer alguns elementos que sinram de base a 

estudos futuros, estará aí o nosso contributo para a compreensão da 
questão/preocupação de fiuido acima enunciada 

AS DIMEN~~ES PESSOAB DA ESCOLHA DE üMA INVESTIGAÇÃO 

Convergiram para a produção do presente trabalho hctores de 
diversa natureza: 

- por um lado, o sentimento vivido no meu traballio ao longo dos 
anos, quer como professora em diferentes graus de ensino, quer como 
elemento dos serviços centrais do Ministério da Educação, de um 
desfazamento fi-equente, entre as muitas decisões tomadas a nível 
central do Sistema Educativo e, o que se passa, de facto, nas escolas; 

- por outro, a percepção cada vez mais nítida, dos re£iexcs do 
hcionamento da escola entendida como sistema "autopoietique" (8), no 

sentido dado por Vareia - no processo de desenvolvimento da pessoa- 
-aluno; 

- e ainda, o desejo de repensar alguma análise, já realizada, no 
campo da Sociologia da Escola. 

No âmbito da elaboração de um trabalho, sobre este mesmo 
domínio de análise, iniciado em 1989, no Gabinete de Estudos e 
Planeamento do Ministério da Educação (9), foi-se desenvolmdo, em 
mim, uma insatisfação geradora de novas questões de ordem conceptual 
e metodológica. 



Os reflexos do processo de descoberta e construção de uma outra 
visão e concepção de anáiise dos problemas da escola, traduziram-se na 
orientação dada ao presente trabalho; 

- Finalmente, a possibilidade, concretizada pela participação neste 
mestrado, de ensaiar uma reconstrução-retrospectiva do meu percurso 
de formação, conduziu-me a apropriação do significado e do valor que a 
ideia de Projecto tem na minha vida. 

Esta dimensão pessoal da importância da construção e realização 
de Projectos expressa no campo profhsional e em hido o mais de que é 

feita a minha vida, não está longe do interesse e da escoiha do Projecto 
Educativo de Escola como objecto de investigação. 

Projectos que dependem, da maior ou menor capacidade de criar e 
ultrapassar obstáculos mas, também, do que se consegue fazer com o 
que os outros fazem de nós, como dizia Sartre (10). 

-0 DE TRABALHO 

Na realização do trabalho que agora apresentamos o caminho 
heurístico que fomos percoxrendo, ao longo do ternpo, pode concretizar- 
-se no seguinte percurso lógico: 

Começando por considerar: 
- a evolução do conceito de escola e a apropriação pelos actores 

sociais, do papel que aí desempenham na definição de uma orientação 
educativa: 

- a crítica a racionalidade burocrática e o reconhecimento da 
especi6cidade de cada escola na complexidade das interacções que se 

desenvolvem no seu interior e nas relações que estabelece com outros 
sistemas sociais: 

- a dinâmica da construção da autonomia das escolas e a dedsão 
poiítica de lhes atribuir a responsabilidade de se dotarem de um Projecto 
Educativo próprio. 



Intezessou-nos compreender a importância do Projecto Educativo 
na definição da lógica de funcionamento da escola 

Partindo da seguinte questão-hipótese de traballio: 
- o modo como é construido o Projecto Educativo reflecte-se na 

importância que o projecto tem na definição da lógica de funcionamento 
da escola? 

Definimos como objectivos de pesquisa. 
O&TECíiVO GERAL: 

Contribuir para a análise dos processos e procedimentos utilizados 
na construção do projecto, tendo em vista a compreensão da relação 
existente entre a lógica de hcionamento expressa no projecto e a lógica 
de funcionamento da escola. 

OB]ECTIVOS OPERATIVOS: 

- Identificar, descrever e analisar os processos e procedimentos 
utilizados na construção do Projecto Educativo de Escola; 

- Identificar a lógica de funcionamento expressa no Projecto: 
- Identificar a lógica de funcionamento da escola; 
- Verificar e analisar a relação existente entre a lógica expressa no 

Projecto e a lógica de funcionamento da escola. 

Para a consecução destes objectivos desdobramos o corpo da nossa 
investigação em três partes, a saber: 

I. PARTE - Elementos para a definição de uma problemática: a 
constru@o do Projecto Educativo e a lógm de hcionamento da escoia. 

11. P m  - A Escola com Projecto. 
m. PAKIE - Da diversidade de Escolas a diversidade de Projectos: 

resultados de um trabalho de pesquisa empírica. 

Na L parte tivemos como objectivo analisar questões que, em 
nosso entender, conconwn para a emergência da escoia dotada de 
Projecto. 

Assim. no primeiro capítulo, que entendemos como o contexto em 
que se situa a nossa problemática, abordamos temas como: 

- A escola como "objecto" de investigação; 
- A escoia na estrutura do Sistema Educativo: 



Pretendemos compreender como a evolução da investigação e as 
alterações verificadas na poiítica educativa, contribuem para a evolução 
do conceito de escola. Consideramos o Projecto Educativo como ex- 
pressão de um novo conceito de escola 

No I1 capitulo que identificamos como génese da problemática 
reflectimos sobre a escola enquanto organização, identificando a elabo- 
ração do Projecto Educativo com a construção da própria autonomia da 
organização-escola. Desenvolvemos esta análise, a parti. dos seguintes 
pontos: 

- Modelos de escola, de organização, de sociedade: 
- Apropriação da autonomia pela escola ou a const~~ção do sentido 

da política educaüva de escola. 

O grande objectivo definido para a ii parte: - A ESCOLA COM 
PROJECTO, foi o de tentar aprofundar o conceito de Projecto 
Educaavo de Escola. Procuramos distingui-lo de outros projectos afins 
e reflectir sobre o que se pode considerar relevante na sua elaboração, 
sem procurãr &ar uma metodologia a adoptar. Desdobramos, esta 
I1 parte, em dois capítulos, tal como h o s  para a I parte. 

Assim, no terceiro capíhilo que intitulamos de - A apropriação no 
presente, do tempo futuro - desenvolvemos as seguintes questões: 

- O conceito de Projecto - pluratidade de leituras e usos; 
- Projecto Educativo de Escola. 

No capítulo quarto - A construção da lógica de funcionamento da 
escola, procuramos definir lógica de funcionamento a partir dos con- 
tributos teórico5 de Derouet e consideramos, também a importância de 
que se reveste a riqueza dos diferentes actores que constituem a escola 
na elaboração do Projecto Educativo. Analisamos ainda o papel da ne- 
gociação assim como da realização da avaliação diagncktlco-progncktico 
da situação da escoia, na construção da lógica de funcionamento 
expressa no projecto. Pn>curamos compreender como a partilha de 
objectivos e os consensos a que se chega, são elementos fundamen- 
tais para que o Projecto Educativo constnaído, possa ser entendido, 
como uma referência para a ac@o colectiva da organizaçáo-escola 



Organizamos esta anáiise de acordo com os seguintes pontos: 
- Lógicas de funcionamento e Projecto Educativo; 
- Riqueza e radonalidade dos actores na elaboração do P.E.; 
- Avaliação diagnóstico-prognóstico; 

O objectivo definido para a iii parte - Da diversidade de escolas 
ii diversidade de Projectos corresponde il apresentação e discussão 
interpretativa dos dados recoihidos no trabalho de campo, desen- 
w M á o  em duas escolas. Realizamos esta discussão, a luz da h d a -  
mentação teórica que constituiu as primeiras duas partes deste trabalho 
e tendo presente os objectivos de pesquisa por nós indentificados. 

Considerando a metodologia não um artehcto de que nos servimos, 
mas sobretudo um elemento que fonna/infom o próprio trabalho, 
integramos nesta 111 parte a descrição e justificação das opções meto- 
dológicas . 

Desdobramos a III parte em dois capítulos. Começamos por dar 
conta no capítulo quinto do processo heurístico e da metodologia 
seguida, apresentando: 

- Características do estudo e opções metodológícas; 
- Plano do trabalho de campo. 

O capítulo sexto - Duas escolas, dois projectos - desdobra-se na 
apresentação dos estudos relativos a Escola Verde e a Escola Azul. 

Adoptamos para as duas escolas a mesma ordem na apresentação 
do trabalho. 

Sob o titulo - G e o p h  Humana - começamos por procurar 
introduzir a escola com a indicação de alguns dados de natureza sócio- 
económica e geog'dfica. Foi nosso objectivo pennitir um conhecimento, 
embora resúito, do contexto em que se inserem as escolas. 

Os pontos, considerados em seguida, coincidem com os polos - 
objectos de estudo identificados, a saber. 

- A construção do Projecto Educativo - pmessos e procedimentos 
utilizados; 

- A lógica de funcionamento expressa no Projecto; 
- Projecto e lógica de funcionamento da escola - que relação?; 



No primeiro destes pontos começamos por apresentar os dados 
recolhidos "em bruto". Nesta apresentação a nossa interferência infil- 
bu-se,  apenas, na própria recolha de dados e na sua organização 
segundo as mesmas categorias de anáiise adoptadas, de seguida, na 
realização da descrição interpretativa. 

Foi nossa intenção, com esta apresentação. proporcionar uma 
primeira leitura dos dados, o mais apraximativa possível da fonte; como 
se tratasse de um filme, através do qual, a função de um presumível 
etnógrafo fosse, num primeiro momento, trazer até ao leitor/espectador 
imagens da realidade. Só depois, se inicia a fase de maior intervenção do 
investigador com a sua interpretação dos factos. 

A quantidade, relativamente limitada de dados, que foi possível 
recoher no que se refere a este ponto do trabalho, facilitou a concreti- 
zação deste objectivo. 

Nos pontos seguintes, seguimos os procedimentos de descrição- 
-interpretação tendo em vista identificar a lógica de funcionamento 
expressa no Projecto Educativo e estabelecer a sua relação com a lógica 
de funcionamento da escola. 

Reportando-nos, na interpretação realizada, e sempre que consi- 
derado oportuno, ao quadro constituído pelas referêndas teóricas. 

Por h, e ainda nesta III parte, em: - Hipóteses interpretativas - 
- Dinâmica de acção colectiva - apresentamos o que consideramos 
observações pertinentes relativamente às linhas dominantes adoptadas 
na construção do Projecto Educativo com reflexos no funcionamento da 

escola. Isto é, a compreensão do modo de construção da coerência entre 
a lógica definida no Projecto e a lógica de funcionamento da escola. 

Concluimos esta III parte com a discussão dos resultados obtidos 
com o estudo empírico realizado nas duas escolas. 

Em - Considerações finais - retomamos o quadro teórico inicial 
fazendo repercurtir nele o contributo do estudo realizado nas duas 
escolas. 

Do repensar crítico resulta, o questionamento sobre as potenciali- 
dades e limitações do quadro inicialmente traçado e a identificação de 
pistas de trabaiho a explorar. 



NOTAS E REFERÊNcIAS BIBI~OG~&'ICAS 

(1) Conhm-o a multipiicidade de circunstâncias em que os projectos 
surgem e as diferentes naturezas de que se podem revestir, como 
por exemplo: 
- Rqiectos centrados em situacões existênciais dos indivíduos: 

projectos de carreira profissional, projectos de formação até 
aos projectos de vida ... 

- Prqiectos de mms e organizacões: 
projecto Verde de defesa do ambiente: projectos de partidos 
políticos: FRCXTECTO EDUCATNO DE ESCOLA.. 

- Proiectos centrados em actividade: 
projectos de investigação científica: projectos de desen- 
volvimento económico.. . 

- Projectos focalizados em objectos: 
projecto de um edlficio: projecto de lei ... 

Boutinet no seu trabaiho realizado em 1987, Anthropologie du 
Rojet, dá-nos conta desta diversidade, ajudando-nos a distinguir 
pontos comuns e diferenças, entre os diferentes tipos de projectos. 

(2) Ao longo deste trabalho usar-se-á indiferentemente os termos 
"escola" ou "estabelecimento de ensino" como referência a mesma 
realidade sódo-educativa. O hcto de se constatar a utilização, com 
o mesmo sentido, de um e outro tenno, quer na literatura cientíüca, 
quer nos documentos legais e até mesmo no uso corrente, levou-nos 
a tomar esta opção. Não se empregará nunca, por isso mesmo, a 
paiavm "escola" como sinónimo de macro Sistema Educativo. 

(3) Optámos pela utilização das paiavras processo e procedimento 
sempre que nos referimos a construção do P.E.E. 
Esta opção, encontra a sua justificação, na articulação entre duas 
ordens de hctores, a saber: 
A primeira, relaciona-se com os próprios objectivos da nossa 
pesquisa O estudo da construção do P.E.E., tal como pensamos, 
não se desenvolve nas margens da definição e aplicação de uma me- 



todologia de projecto. Não tornamos, como referência, um modelo 
metodológico de elaboração de projectos, nem pretendemos chegar 
a descoberta de um paradigma para a sua construção. Por isso 
mesmo, as palavras processo e procedimentos, afiguram-se-nos 
como taditadores de uma apreensão da dinâmica de elaboração do 
P.E.E.. 
A segunda ordem de factores, prende-se, precisamente, com a 
riqueza destes tennos. 
Embora com uma raíz latina comum (processus), eles têm um valor 
semântico que corresponde a universos aíhs mas diversos que nos 
interessa apreender. 
As definições propostas por Ardoino, que adoptamos, ajudam a 
tomar mais preciso o si@cado que ihes atribuímos. Embora 
longa, justifica-se a sua transcrição. 
"Os p m  são sempre temporais, intimamente iigados a noção 
de tempo. Da ordem do vivo, designam os fenómenos naturais (por 
oposição ao artificial) que, se não escapam imediatamente a inte- 
ligência, podem ser descobertos, observados, analisados [men- 
talmente reconstruídos enquanto factos científicos), mas não podem 
ser praticamente ou racionalmente construídos como objectos 
abstiãctos ou produtos fabricados. 
Quer se trate do inconsciente hudiano ou da ideh que dele tem 
Laborit (inconsciente biológico) não se pode esquecê-lo, nem a 
relativa opacidade que daí decorre, quando se fala de processos, 
designando sobretudo maneiras de ser de existir. 
Os procedimentos são maneiras de fazer, programas, construídas 
e codificadas a partir de uma reflexão, que visa um efeito expiícito. 
Os procedimentos situam-se sobretudo no espaço. Neste sentido 
poderá falar-se em procedimentos lógicos, matemáticos, técnicos, 
científicos. A ideia de procedimento, exclui, pela sua racionalidade, 
O inconsciente, embora, na realidade, quando da sua aplicação a re- 
introduza. In: Ardoino (J.), 1989, Élement pour un reportage des 
phénomenes d'autorité et de pouvoir dans leurs rapports avec la 
négociation, p.13, Admtnistration et Education, Paris, ed. AFAE. 



(4) O termo "pivotw C utilisrado por Derouet num contexto que nos 
permitiu adoptá-lo: 

"(. ..I é desde 1982 que se surre falar de projecto de escda 

D E R O m  U. L.), 1989, Les établissements scolaires dans leur en- 
Wonment: une entreprise composite, p.21, h: Coherence et dy- 
namique des étabiissements scolaires, Études Sociologiques, 
Actes du d o q u e  de Tours, Centre departemental de documen- 
tation pedagogique D'Indre-Loire, I.N.RP. 

(5) Ao caracterizar o que chama "revolução de pensamento" Edgar 
Morin diz: 

"A p r i ,  "revdução de pensamento" rnangfesta-se 
mrn o cpmchmb de uma caência da o~ganiza@o. O 
priwipd mérito, aos meus olhos, da -a jm- 
dada por Nm.bert Wiener e da &o& dos sistemas 
Jùndada por V i  Bertanlanm é o de terem tmzido, um 
e outrv, elementos pani. conceber a organização (...I". 

MORIN (E.), 1983. Peut-on concevoir une science de l'autonomie, 
p.318. h: L'auto-organisation, de ia Physique au Poiitique, 
Coiloque de Cerisy, Paris, ed. du Seul. 

(6) No sentido desemoivido por Crozier e Riedberg. Isto é, um sistema 
de acção colectiva que não corresponde a nenhum dado natwãl, 
antes é a resultante da inter-relação desenvolvida entre os actores- 
- sociais, CROZIER (M.) e FWEDBERG (E.), 1977, 'Z'acteur et & 
système. Les contraintes de l'action coiiective", Paris, ed. du 
Seuil. 

(7) AMBRÓSIO (i'.), 1986, A pessoa no contexto do desenvoEWnent0 
social, p.42. In: Alter/Ego. 

(8) "( ...) sistemas "autopoietiques", isto é, sistemas que produzem a sua 
própria identidade". VAREM (I?.), 1983, L'auto-organisation: de 
I'apparence au mecanisme, p. 34. In: L'auto-organisation - De ia 
physique au poiitique, Colloque de Cerisy, Paris, ed. du Seuil. 



(9) MACEDO (E3.) e ai, 1989, Desempenho giobal da escola - Primeiro 
contributo para a elaboração de um instrumento de diagnóstico, 
Série B: Dinâmica do Sistema Educativo, Ix, GEP. M.E. 

(10) Citado por NÓVOA (A), 1988. A formação tem de passar por aqui: 
As histórias de vida no projecto Prosalus, p. 39. h: O m6todo (auto) 
biogrsifico e a formação, l[x, M. da Saúde, D.RH. 



PRIMEIRA PARTE - ELEMENTOS PARA A DEFINIÇÃO 
DE UMA PROBLEMATICA : A 
CONSTRUÇAO DO PROJECTO 
EDUCATIVO E A LÓGICA DE FUN- 
CIONAMENTO DA ESCOLA 



INT'RODUÇÃO A 1. PARTE 

Se é verdade, como afinna Nóvoa e nós concordamos: 

"O mdelo escdar está de tal modo inscrito nas nossas 
memórias e nas nossas representações que nos é 

pratioamente impossível imaginar uma ouba maneira 
de fazer edwação." (1) 

é também verdade que este modelo se debate, hoje, com inúmeros 

problemas. Mas, enquanto não se encontrarem outras vias que subs- 
tituam completamente o papel que a escola desempenha, é pela refonnu- 
iação da escola actual que passa uma parte significativa do investimento 
na melhoria do processo educativo (2). 

De facto, assistiu-se, nos Últimos anos, a emergência do estabeleci- 
mento de ensino como unidade importante para pensar o Sistema 
Educam e ao reconhecimento, em diferentes países, do Projecto Edu- 
cativo de Escola como uma proposta prnnlegiada a explorar no âmbito 
da organização da escola. 

Para a definição desta nova situação contribuiram vários hctores, 
entre os quais podemos destacar: 

- o facto da escola ter passado a ser identificada como um objecto 
de análise importante para a investigação educacional, abrindo-se, 
assim, novas perspectivas na compreensão do seu funcionamento: 

- o facto da escola ter começado a ser olhada como objecto de inves- 
timento político pelo poder central e a consequente necessidade de refor- 
muiação das políticas da administração do Sistema Educativo. 

É no quadro defhido por este novo contexto (que nos propomos 
analisar no lQ capítulo desta l0 parte) e que tem como pano de fwido o 
interesse e as interrogações da sociedade, em geral, pelo que se passa na 
escola, que h e  é reconhecida a possibilidade de definir a sua própria 
lógica de funcionamento, na tensão positiva entre as metas educativas 
nacionais, os objectivos e recursos locais. 



Os problemas, necessidades e aspirações sentidas localmente @os 
actores que constituem a comunidade educativa adquirem, assim, uma 
expressão construtiva na dinâmica da escola. 

Deste modo, pode considerar-se que a elaboração do Projecto 
EducauvO surge como expressão: 

- de uma concepção do estabelecimento de ensino enquanto orgam- 
zação com características próprias: 

- da autonomia que a escola tem possibilidades ou é capaz de 
construir. 

Entende-se, pois, que as questões relativas a construção do Pro- 
jecto Educativo pela escola - objectivo do nosso trabalho - tenham a sua 
génese na análise da escola como organização e na reflexão sobre o 
conceito de autonomia das organizações. E o que nos propomos tratar 
no 2* capítuio desta 1Qarte. 



CAP~TULO PRIMEIRO 

CONTEXTO DA PROBLEMÁTICA 



1. A 'ESCOLA-OBJECTO DE INVESTIQlÇÃ0 

Pode considerar-se que o interesse pelo estudo da escola, enquanto 
organização, corresponde a uma evolução dos paradigrnas adoptados na 
análise da realidade educa% 

Um novo quadro de interrogações aberto sobre o funcionamento 
da escola e a necessidade científica de ensaiar a compreensão de 
questões que não se esgotavam com uma abordagem realizada quer a 
nívei rnacro, quer a nível rnicro (saia de aula) do Sistema Educativo, con- 
tribuiram decisivamente para a emergência da escola como objecto de in- 
vestigação. 

A s l p r z ~ ~ Ç Ã 0  A& FINAIS DOS ANOS SESSENTA 

A escola como objecto de investigação científica é um domínio de 
estudo relativamente recente. 

Até h a i s  dos anos sessenta e no quadro da visão ciássica do de- 
tenninismo sociológico, a escola era entendida como "cópia rniniaturizada" 
(3) de certos elementos do mam-sistema educativo, último elo de uma 
cadeia onde se cumpriam de fonna linear as orientações decididas 
superiormente. 

A análise a nível macro do Sistema Educativo, as suas relações com 
a sociedade e a anáiise a nível mim focalizada sobretudo no que se 
passa na sala de aula, eram os campos de estudo previügiados pela in- 
vestigação. 

As teorias defendidas quer pelos mam quer pelos m i m  teoristas, 
como Ihes chama Harnmersley (4), tomam-se suportes importantes das 
opções heurísticas e metodológicas adoptadas na abordagem destes dois 
níveis de anáiise. 



No que se refere a macro-anáiise, teóricos de diferentes pro- 
veniências (durkenianos, marxistas, estruturalistas, furicionalistas, 
entre outros), coincidem na opção pela interpretação-explicação global 
dos fenómenos, considerando o actor (individual ou organizacionai) 
como um agente-depositário de sentidos construídos e desenvolvidos 
fora e para além dele. 

É através da identificação de variáveis macro-sociais, políticas e 
económicas que é analisada a grande questão dos anos sessenta: o 
problema da igualdade de oportunidades, sucesso escolar e mobilidade 
social. 

Baseando-se fundamentalmente em inquéritos pesados, a maior 
parte da investigação produzida nesses anos sobre esta problemática, 
chega invariavelmente a conclusões-explicações idênticas: o sucesso 
escolar depende de hctores que têm causas anteriores e exteriores ao 
funcionamento da escola. Condições económicas e valores familiares são 
factores, só por si, determinantes do percurso escolar. 

A escola como organização não é considerada como objecto de 
estudo fundamental para a investigaflo científica 

Exemplos da investigação produzida segundo estes paradigmas 
podem considerar-se, hoje, como clássicos da literatura educativa, os 
trabalhos desenvolvidos na década de sessenta por Bourdieu (5). e 
Bourdieu e Passeron na França (6). o chamado relatbrio Coleman nos 
E.UA (7) e o relatório Plowden na Grã-Bretanha (8). 

Concepção teórica e metodologia convergem pois, nestes tra- 
balhos, para uma leitura dos fenómenos educativos determinada essen- 
cialmente pela macro-estrutura, pelo macro-sistema social. 

Em 1986, Boudon escreve a este respeito: 

%.. 1 esta corrente camcteriza-se pelo facto de tentar 
explicar taia a instüuição p& supsição das seus 
efeitos maav-sociais. Assim, aplicar, & nesta corrente 
de pensamento, ~ s p m u k  à questão: 'Pam que  se^^? 
Para que s m  a prisão @imcauW, a escda CAlthusser, 
B o W  a cultura o3amkl), a cidade (CalteIls), o 
Estado (M-3 

E, a esta questão - 'Para que serve?', a resposta é j& 
conhacida -: à &se cbmimmk." (9) 



Nesta perspectiva, a análise do funcionamento das escolas, na 
especificidade das suas características e na dinâmica das inter- 
-relações entre os seus actores, diluia-se no quadro nacional. 

Como escreve Berthelot: 

uO detemiinismo L..) apareoe então não ser aftm wisa 
senáomdetemiinismoestatísmglobalresultantedo 
jqo m m p h  de sistemas de determinação (...I" (10) 

Nas totaiizações estatísticas, submergem as diferenças locais que 
existem entre escolas. 

O objecto e o método adoptado pela investigação mam não se 
coadunam, pois, com uma investigação focalizada na organização- 
escola, nem possibilitam uma análise do seu papel na apren-em e 
desenvolvimento dos alunos. 

O mesmo distanciamento em relação a uma investigação que tome 
a organização-escola como objecto de estudo manifesta-se nos defen- 
sores da análise rnicro. 

Os corpos teóricos e metodológicos de outras áreas das ciências 
humanas e sociais, nomeadamente da Psicologia, da sódo-linguística e 
também da etnologia concorrem para a legitimação do nível rnicro- 
-educativo como objecto científico de estudo. 

Nos adores individuais e no sentido atribuído às suas p16prias 
acções, reside o principal polo de interesse desta análise, suportada 
por métodos qualitativos mas, também, por uma utiiização crítica dos 
métodos quantitativos. 

Recusando o que h e  parece ser a redução do actor ao sistema, 
escreve Boudon: 

"(...I seria 'SOCiOIqgiaamente nc@' supor que as dijè- 
rençasescdaressãodevidasaofacbdeseteros 
mesmos reausas, a a s m a  aprm@& do risco impii- 

oado no inuestinienb escdar, as asmas referências 
(no sentido da tern.ia das grupos de r e f m  ou as 
mesmas disposições (no sentido arisbtélfco) nwna 
família opfkia ac numa familia de notários. (..Jn. (1 1) 



Em conhponto com as teorias macrosodológicas, Boudon de- 
fende que a inteiigibiiidade dos fenómenos só é possível quando a 
análise desce aos actores sociais. Muito embora na defesa do 
"individualismo metodológico" este autor *e pretender, sobretudo, 
que não se considere os "grupos" independentemente dos indivíduos, de 
facto, não reconhece, na sua análise, a existência das organizações, 
como sujeitos individuais. 

Deste modo, nos seus trabalhos publicados a parti. de 1967 e 
sobretudo já nos anos 70 com a publicação de "L'inegaiiité des chances, 
la mobiiité sodaie dans les sociétés industrielles" (12) retomando o 
grande tema dos anos sessenta, não considera a organização-escola 
como objecto de análise. 

Focalizadas iguaimente no indivíduo, desenvoivem-se as diferen- 
tes correntes da pedagogh que, preocupadas com problemas da 
melhoria da aprenduzgem, se centram no indivíduo-aluno, nos processos 
de ensino-aprendizagem e na relação professor-aluno, tudo sempre de- 
senvolvido no mimcosmos da sala de aula 

O que aí se passa é analisado como se fosse um mundo a parte, 
qual oásis no deserto. A influência das tempestades e bonanças que 
acontecem no "deserto" neste caso, na escola, parecem não ser signrfi- 
cativas para a formação global do aluno. 

O professor, qual beduino, atrãvessa "apenas" a escola. Vive no seu 
"oásis" e ai na sala de aula, trabalha como só existisse a sua orientação 
e as características individuais de alguns alunos. O resto, é deserto ... 

A adopção de uma linha pedagógicadidáctica a desenvolver na 
sala de aula, contribui para garantir a vida dos "oásis". 

Compreende-se, assim, que o sentido e a influência na aprendi- 
zagem e desenvohrimento do indivíduo-aluno, a dinâmica do estabeleci- 
mento de ensino, não sejam considerados. 

Na análise do processo educativo, a escola como organização, não 
é um elemento relevante a ter em conta. 

Em síntese, pode --se que, a variável estabeledmento de 
ensino foge a &se quer da abordagem mau-OSOCiológica, quer a 
visão microsociológica. 

Estas correntes reflectem, aliás, o 
pam%gma do modernismo que con6lgurou 
intervenção social. 

pensamento da época e o 
quer a investigação, quer a 



Muito embora o predomínio ao longo dos anos sessenta das 
concepçóes atrás referidas, durante este mesmo período, surgem já 
focos de ruptura e despontam modelos distintos que reconhecem a 
organização-escola como objecto de investigação. 

Podemos identificar uns e outros, nomeadamente: 

- na existência de estudos cuja concepção de análise e me- 
todoiogia adoptada se distancia do paradigma orientador da 
"empirical social research", da orientaçiío determinista 
ciássica; 

- no aparecimento e crescimento da insatishção e crítica, ikce 
aos resultados apresentados pelos estudos macro baseados 
em metodologias quantitativas. 

Se adoptarmos a explicação dada por Kuhn(l3) sobre o modo como 
se processam as revoluções cientíücas, estes dois movimentos poderiam 
corresponder, respectivamente, às duas condiçOeS que marcam o nas- 
cimento e crescimento de novos pamdqps, a saber 

- a existência de um pensamento que não se deixa abafar pelo 
p a r a m  prevalente: 

- a existéncia de "crise" dentro do prõprio paradigma 
dominante. 

Em relação ao primeiro movimento, podemos referir, entre 
outros, os trabalhos realizados pela "Escola de Chicagow. Esta escola ao 
desenvolver desde o início do século XX as correntes interaccionistas e 
de antropologia cultural e ao manifestar interesse pelo estudo do m i m -  
social é um exemplo si$iificativo da existência de investigação realizada 
segundo uma orientação que se distingue da dos estudos macroso- 
ciológicos atrás referidos. 

No campo da Educação, em 1932 a publicação de "The Sodology 
of Theaching" de Willard WaIier (14) inspira-se nos conceitos e métodos 
que a Escola de Chicago tinha desenvohrido no estudo das colectividades 
urbanas, propondo-os para o estudo das escolas: cultura e rituai de 
escola. 
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Sigdcativamente este trabalho é reeditado em 1965, num pexíodo 
em que começam a surgir mais trabaJhos que tomam a escola como 
objecto de estudo. 

Esta reedição, segundo Derouet (15) é reveladora do terreno ganho 
pela investigação que, de acordo com novos parcidi$nas, se interessa 
pela análise do estabelecimento de ensino. É o caso do trabalho de Miles 
(16) publicado em 1964 sobre os efeitos das inovações em escolas com 
caracteristicas diferentes e o de Jencks que. juntamente com Riesman 
(17) lança as bases do que se poderá considerar uma anáiise an- 
tropológica das escolas americanas. 

Igualmente na Grã-Bretanha, em 1967, Hargreaves (18) e em 1968 
Shipman (19). pela primeira vez lançam a ideia de uma sociologia da 
escola, como um campo de análise específico no âmbito da Sociologia 
da Educação. 

O carácter inovador desta linha de investigação é tanto mais 
signihativo se considerarmos o facto de ser anterior a polémica 
surgida após a publicação do relatório Colernan, já por nós referido. 

A crítica que se desenvolve relativamente aos resultados do trabalho 
apresentados por Coleman pode considerar-se como expressão do 
segundo movimento atrás referido, correspondendo a "crise" dentro do 
prOprio paradigrna do minante, segundo Kiihn. 

Com base num -de inquérito macrosodológfco sobre a igual- 
dade de oportunidades em educação nos E.UA, Coleman e os seus co- 
laboradores chegaram a conclusão de que o grau de sucesso escolar dos 
alunos dependeria fundamentalmente da sua origem socio-cultural. A 
escola teria uma influência reduzida no sucesso dos alunos - só 10% da 
variância nos resultados escolares. 

O questionamento sobre estes resultados abre a "crisen dentro do 
próprio paradigma do "empiricai social researchu. 

Com a procura de respostas para a questão: "Do schools make dif- 
ference?" desenvolve-se toda uma nova problemática no campo da 
análise educativa. Nos "objectosn tradicionais de investigação e nos 
métodos baseados nos grandes inquéritos não se encontram respostas 
satisfãtórias para esta questão. 



Deste modo a evolução da investigação, com o afastamento em 
relação a orientação determinista e o facto. de se reconhecer como 
escreve A. La;vin, que: 

%..I O sistema de ensino determina somente quadras de 
ordem gemi, de& os Zimees e cria as permissas para 
a f-ão e d e s e r w i v ~  dos sistemas laxriç de 
educaçãow (20) 

contribuiram sigmiicativamente para que a escola passasse a ser 
considerada como "objecto'' de análise. 

A investigação educativa procura desenvolver e apoiar-se num 
corpo teórico e metodológico que ihe possibilite a apreensão da riqueza 
das interacções que se desenvolvem no interior da escola. 

A este respeito escreve Coulon: 

T..) Ao abrir a 'caixa negra' da instituição emlar, a 
etnoniebddqgiadb.auer[...]WumamaqLcinariade 
interacç6es hab- não visíuel ao olhar dos 
homens, toda feita de r e w s  uerbais e nãowhis 
subterrâneas [...I. A etnometdkga m t r a  ccmo aç 
fados edu;atuxis 'objediuos' emergem das adwrdade . . 

S 

es- que são, em seguida íxuüa&s por um 
processo de taed&açãoW. (21) 

A ~ A Ç K O  A PARTIR DOS ANOS 70 

Pode considerar-se os anos setenta uma década marcante para o 
desenvolvimento da investigação centrada no estabelecimento de ensino. 

Segundo diferentes perspectivas, teóricas e epistemológicas, 
nomeadamente: sociologia das organizações, pico-sociologia, ciências 
da gestão e do rnanegement, procura-se conhecer melhor o funcionamento 
da escola. 



A escola enquanto organização, a relação escola-comunidade, a 
identifkação de factores de eficácia, o "clima" e a "nilhira" da escola, são 
alguns dos objectos de estudo com que se tem procurado alargar este 
conhecimento. 

Contudo este percurso não tem sido fácil, nem linear. 
A consulta das sínteses realizadas sobre a evolução registada 

neste campo de investigação dão-nos, claramente, a noção das inúmeras 
questóes de ordem concephial e metodológica que se têm colocado. 

Nóvoa (22) com base nas sínteses produzidas em 1989 por: Bearie 
(23); Scheerens-Creemers (24): Leu,tte (25) e Wimpeiberg (26). distingue 
dnco fases nesta evolução que também adoptaremos e seguiremos para 
dar conta do percurso da investigação centrada na escola. 

Fá-10-emos de urna forma muito sintética já que a análise desta 
evolução não é um objectivo, em si mesmo, do nosso trabalho. 
Pretendemos, tão só, contexhmhx as nossas opções, no reconhecimento 
de que a investigação sobre a escola "acabou de nascer" e o seu 
crescimento se faz, naturalmente, vivendo e ultrapassando etapas. 

O percurso da investigação centrada na escola 

lP F8~e - Identificação - 
Considerando a publicação do relatório Coleman como um ponto de 

partida signiticativo para a identificação da escola como objecto de 
estudo, como já referido anteriormente, a produção científica realizada 
nesta primeira fase, ainda na década de sessenta, insere-se na 
problemática do chamado "efeito escola" 

É o período da pesquisa e medição dos "efeitos" produzidos pela 
escola na aprendizagem dos alunos. Procura demonstrar-se a h- 

portância da escola, como reacção & conclusões de Colernan e dos seus 
colabomdores que a "desresponsabiiizavaml.. 

2'Fase-Descrição- 
A partir da identificação de iistagens de factores considerados 

condição da "eficácia das escolas" descreve-se o funcionamento das 
escolas. 

Procura-se, estabelecer distinções entre escolas: as eficazes e as 
outras.. . 



De entre os váxios trabaihos realizados sobre as "escolas eficazes" 
podemos destacar os realizados por Lez~tte (27) e Edrnonds (28) que 
procuram isolar factores distintivos das escolas eficazes. A título de 
exemplo podemos referir a "effective schooIs formula" (29) elaborada por 
Edmonds. 

A comparação do desempenho mire escolas, tendo como referência 
as diferentes fórmulas então surgídas, abre o questionamento sobre a 
validade e a razão de ser da elaboração de fórmulas, mais ou menos 
"milagres as"..., para o conhecimento e descrição das escolas. 

Constata-se que a análise dos efeitos das variáveis seleccionadas se 
revelava "viciada" por factores imprevistos que se desenvolvem, de forma 
diferente em cada escola. 

Continuam, contudo, a surgir novas formulas como, por exemplo, 
a de Scheerens (30). 

Mas, interrogamo-nos nós, corno e quem garante que um factor 
considerado de eficácia para uma escola produz o mesmo &to em todas 
as outras escolas? 

A crítica às diferentes iistagens surgidas então, e já estamos em 
plena década de setenta, irrompe: é importante verificar o que 
realmente se passa nas escolas sem irmos munidos de ideias pré- 
-concebidas como a determinação de factores de eficácia, que, dificilmente, 
se pode generalizar a realidade específica de cada escola. Os próprios 
"estudos de caso" então realizados e que adoptaram estas iistagens 
comprovam a fragdidade dos "factores de eficácia" na  anáiise e 
compreensão da espedcidade de funcionamento da escola 

3. Fâse - Intervenção - 
Como resposta naturril ao movimento das escolas eficazes, desen- 

vohe-se uma linha de investigação que, num esfoqo de compreensão- 
4nterventiva do que realmente se passa nas escolas, procura aliar a 
investigação a acção. 

Como refere NWoa: 

?assa-se de uma fase de desaição pam uma fase de 
uiclção de escolas mais @cazes. O riouxcrso a mete 
dologias de investi~açãoacs:ão ganha o terreno edLcca- 
tivo neste princípio das cuurs oitenta." (31) 



O investigador t rabab na escola, procurando melhorar a com- 
preensão da realidade escolar ao mesmo tempo que sugere alterações. 

4. Frise - Contextuaiização - 
Pode considemr-se que até aos anos 80 o reconhecimento da 

importância do estabelecimento de ensino manifestado pela investi- 
gação educativa, não foi acompanhado pelo poder político. 

Mesmo nos países de tradição descentralizadora, só então se 
começa a olhar com mais atenção para a importância da organização- 
escola na melhoria da @dade educativa 

E interessante recordar que os resultados do relatE,rio-Coleman 
apontavam pam uma actuação do poder político exterior a escola Pode 
dizer-se, que a polémica Wstada no campo da investigação com a 
publicação destes resultados, não afectou a orientação política no que 
conceme às determinações relativas a escola. 

Só nos anos oitenta começamos a assistir a um processo de 
absorção, pelo poder político, dos resultados a que entretanto a 
investigação vem chegando. 

Poderá dizer-se que os trabalhos que a nível da investigação se 
desenvolvem, contexhializam as medidas legislativas que se tomam. 
Neste caso, situamos, nomeadamente, as análises realizadas sobre a 
gestão da organização-escola, a construção da sua autonomia e a par- 
ticipação dos diferentes actores que constituem a comunidade escolar. 

A investigação aproxima-se da decisão política ou como escreve 
Nóvoa: 

movimentos da investigação cientí í  'cruzam', 
destemodo,umapartesigniic~daspolitzaaseduaa- 
twas,oquenãopodedeixwdesubiinharapertinência 
social deste tipo de estudos." (32) 

Este processo de alteração da posição do poder político hce a escola 
cujas principais motivações identificaremos no ponto 2. deste mesmo 
capítulo, ganha expressões diferentes conforme as caraterísticas da 
estrutura administrãtiva dos diferentes países e a vontade poiítica posta 
ao serviço da melhoria do funcionamento da escola 



V Fbse - A excelência das escolas - 
Uma nova forma de 'W a excelência da escola desenha-se no 

campo da investigação. Longe vai a ideia que a escola existe para servir 
a sociedade e que, por isso mesmo, deve corresponder às expectativas 
que lhe são impostas para poder ser considerada excelente. 

A ideia de um antes e um depois com a escola no meio, um novo 
discuso da investigação sobre a escola reserva-lhe um papel de co- 
-responsabilização. 

Desde meados dos anos oitenta e na sequência nomeadamente, 
dos tiabalhos de Crmier (33) e Minkberg (34). os debates sobre a "con- 
ciiiaçãon entre a acção do actor e as estruhiraç, através das negociações, 
defhição de estratégias e da própria concepção de poder, têm contribuido 
para um maior afhstarnento em relação às teorias da reprodução, 
deixando aberto todo um campo a explom relalimmente a anáiise do 
funcionamento da escola 

Referindo-se aos problemas relativos a uma sociologia compreen- 
siva da dinâmica dos processos de interacção, Perrenoud fiz uma 
afirmação que nos dá a medida do longo caminho que há a percorrer: 

Bastará mmkcer a@m degraus de liberdade na - .  
meoanica da rep&ução para recusar a teoria do hábito 
(Bomiieyl como pmduto da interbrização das estmtu- 
nzs e niediaçáo da sua perpetuação? Pcm o qf.imuu é 
preciso ir mais além do que simplesmente wjêitar o 

prirtcípioficndadosobumaf~dehwnanismacde 
consciência de si om acbr livre..." . (35) 

E=m síntese e correndo o risco de uma redução simplista e simpli- 
ficante, se adoptarmos uma distinção proposta por Cicourei (36) relati- 
vamente a investigação sobre a escola, podemos a h n a r  que, na primeira 
e segunda fases (Identificação e Descrição) se trata essencialmente de 
uma investigação sobre "produtos" enquanto a restante (Intexvenção, 
Contexhialização, Excelência) se interessa sobretudo sobre os ^proces- 
sos" que se desenvolvem nas escolas. 



Abordagens e limites metodol6gicos na apreensão da dinâmica 
da escola 

Na verdade, na anáiise da escola colocam-se desde logo, duas 
grandes questões: 

- uma, será a compreensão do funcionamento da escola e da 
dinâmica que aí se desenvolve permitindo que se fale em identidade de 
escola; 

- outra, será o estudo dos efeitos destas diferentes dinâmicas na 
aprendzgem e resultados escolares dos alunos. 

Uma e outra questões são fundamentais. A segunda será o grande 
objectivo mas, será possível atingi-lo sem se ter obtido um conhecimento 
profùndo sobre o modo de funcionamento das escolas? 

E, para a obtenção deste conhecimento, qual a metodologia que 
melhor pode permitir a compreensão da dinâmica interna das escolas? 

O recurso a construção de sistemas de indicadores para chegar a 
identificação do "bom funcionamento da escolan é, ainda hoje, a orien- 
tação seguida, por exemplo, pelo projecto internacional iniciado em 
1987 sob os auspicios da 0.C.D.E.-C.E.RI. (37). Quer isto dizer que, na 
evolução da investigação sobre a escola, subsistem ainda hoje linhas 
mestras de orientações anteriores. 

Com resultados potencialmente úteis para a decisão macro- 
-política, este tipo de estudos, pelas concepções de abordagem m a m  em 
que assentam e pelos métodos de anáiise quantitativa que adoptam, 
cWcilmente facilitarão uma análise do "metabolismo internon que nos 
permita compreender as Iãzões das diferenças de funcionamento entre 
escolas. 

Quando se considerava o estabelecimento de ensino apenas uma 
unidade administmtiva, era possÍvei aceitar um "objectivismo naif" no 
esforço desenvolvido para tentar a sua compreensão. Hoje, o reconheci- 
mento da escola como organização-sistémica em que a inter-relação 
entre actores imprime uma dinâmica própria e única a cada escola, leva 
a que a sua compreensão passe mais pela construção de farmas próprias 
de análise, do que pelo adicionar de indicadores, a aplicar, iguaimente, 
a todas as escolas, com o objectivo de obter percentagens estatisticamente 
significativas. 



Assim, embora a identificação de referentes objectivos possa levar 
a construção de sistemas de indicadores, hoje, mesmo os estudos es- 
tatísticos se orientam para a investigaçzlo do que Aletta Grisay chama 
de "coerência de perfis de fiincionamento" (38), isto é, conflgu~ãçõeç de 
características articuladas entre si, capazes de reflectir as decisões de 
cada escola. 

É esta mesma preocupação que se pode identificar em Oackes que, 
embora trabalhando na identificação de indicadores, reconhece relati- 
vamente aos indicadores de recursos, a dikddade em reconhecer a sua 
importância, independentemente da dinârnica desenvolvida nas esco- 
las, isto é: 

u[...) os ranusc~s pemutem ou reduzem a c m p a k í e  de 
uma escola criar cmtexúm de aprendizagem de quali- 
dade, mas não os ganuitem [...I o que é importante é 
sabermasdequemdoase~transfonnamosseus  
renusos em pessoal de gualidade, em estmiwas e - org- , . n 

(39) 

Não há dúvida que, a construção do conhecimento sobre a escola, 
é influenciada peia metodología adoptada no seu estudo. Neste sentido, 
as metodologias qualitativas afiguram-se, a nosso ver, como as que 
apresentam maior potencialidades para a obtenção de uma 
compreensibilidade da realidade escolar no sentido de definição da 
situação (40) apresentada por Derouet. 

Com uma abordagem quantitativa e estudos baseados em corre- 
lações de indicadores, obtêm-se dados si@cativamente diferentes dos 
obtidos com uma abordagem qualitativa. Leêm-se d t a d o s  mas, não 
se compreendem processos. 

É o reconhecimento da importância vital do contributo que os 
métodos etnogáficos podem trazer a produção de conhecimento sobre 
o que realmente se passa nas escolas, que tem levado, por exemplo, 
Derouet e a equipa de estudos sociológicos do 1.N.RP.a adoptá-lo nas 
suas pesquisas. 

Reconhece-se, contudo, que o estado achial de desenvolvimento, 
por exemplo, dos métodos etnográfim, não permite que se chegue, 
ainda, As generalizações desejadas e nece ssárias, nomeadamente, a 
decisão política. 



Este facto, para além de outros hctores como o "tempo" necessário 
aos estudos etnográficos e a falta de "instrumentos" para investigações 
a realizar segundo este método, taivez explique as dificuldades que o 
método etnográfico tem tido para se irnpôr na análise da escola 

É o factor "tempo" que vai influenciar, decididamente, as ca- 
racterísticas de uma linha de investigação etnográfica adoptada por 
alguns investigadores nos E.UA e a que Rist criticamente, chama 
"blitzkrieg etnography" (41). Com uma recolha de dados realizada em 
poucos dias, corre-se o perigo, segundo este autor, de se chegar 
fkihente a interpretações duvidosas, já que, baseadas em consta- 
tações-vivências rápidas e superficiais da realidade escolar. 

Pode dizer-se, que, o consenso que existe sobre a necessidade de 
tomar o estabelecimento de ensino como objecto de estudo e que tem 
sido acompanhado pelo interesse, da investigação, por diferentes 
problemáticas neste campo, não está isento de dificuldades no campo 
metodológico. 

Neste momento, entre. uma opção preferencial pelo método 
etnográfico e uma adaptação na continuidade da abordagem quantita- 
tiva alguns investigadores pensam e desejam a síntese como futuro. 

É este o sentido das afirmações de Derouet: 

"6.. 1 a síntese é bda uma índm misa que um mmpn 
misso e este não será pmsíuel senão quando os estudas 
etnogr&,s estiverem sufiienternente desenuoluidos 
de modo a poder assegunu os seus objecbs, mé- e 
resultados.." (42) 
%.$ um quantjficação/.../é actualmente desej6uel mas, 
não antes de uma hest@a@o apmJwidada" (43) 

Para concluir, pode dizer-se que, a partir dos anos setenta, a escola 
começou, de facto, a ser considerada um objecto importante de investi- 
gação no campo das Ciências da Educação. 

O abrir da "caixa negra" que era a escola e a substituição dos 
modelos explicativos pelos interpretativos da realidade escolar, a análise 
da acção colectiva que se desenvoive na dinâmica das relações entre os 
seus actores, têm mostrado, o simplismo redutor das contem 
detenninistas e a pobreza da visão da escola, quer enquanto cópia 



miniatuxizada do rnacro-sistema, quer enquanto sornatorio de "oásisw 
desenvolvidos nas salas de aula 

É neste contexto de evolução da investigação. que se situa o nosso 
trabalho, igualmente contextualizado pelas novas orientações que no 
campo da administração educacional têm sido tomadas e a que nos 
referiremos de seguida 



2. A ESCOLA NA ESTRUTURA DO SISTEMA EDUCATnrO 

Ao interesse da investigação, junta-se o interesse do poder político 
e da administração central, pelo estabelecimento de ensino. 

De facto, assiste-se actualmente e em diversos países a uma 
alteração do quadro de relações entre a administração (central e re- 
gional) e a escola. 

A definição de uma política educativa que tende a reconhecer maior 
capacidade de decisão e autonomia a escola, insere-se num processo de 
reconceptualização do papel da escola no âmbito da administração do 
Sistema Educativo e na própria evolução do papel do Estado, hoje, na 
definição das políticas sociais. 

Pode considerar-se os anos oitenta, a década a partir da qual se 
começa a reflectir no funcionamento das escolas os efeitos de alterações 
que vêm sendo introduzidas na estrutura da administração do Sistema 

Educativo de diferentes países. Estas alterações, traduzem, por parte do 
poder central, o reconhecimento de um novo papel a ser desempenhado 
peia escola. 

Até então, as competências da escola nos diferentes domínios de 
acção (pedagógico, administrativo e fhanceiro) definiam-se na situação 
de dependência unidinecdonal r e l amente  a administração central e/ 
ou a administração regional e local. 

Um estudo cornparathro das estruturas de administração dos d m  
países da Comunidade Europeia (44). recentemente publicado, permite- 

-nos verificar como as competências e funções da escola não uitrapas- 
savam, na maioria dos países (45). o nível da "gestão corrente*. 

O poder de decidir sobre matérias como recursos Wcos, ~ c e i r o s ,  

conteúdos (CUITiculos), objectivos e metas de ensino, distribuía-se pelo 



poder central, regional ou local, mantendo-se sempre e em qualquer dos 
casos. "aterior" a escola, tanto nos países de tradição centraiizadora 
como nos países de tradição descentrãlizadora. 

Nestes últimos a capacidade de decisão era e é exercida fundamen- 
talmente por um poder educativo regional ou local. 

Na Europa, como no caso da Grã-Bretanha que, possui um dos 
Sistemas Educativos considerados mais descentralizados da Comu- 
nidade Europeia, com uma longa tradição de administração local, eram 
as autoridades locais-municipais ILEA) quem detinham maior poder 
decisório. Fora da Europa, como no caso dos E.UA este poder era de- 
sempenhado pelos "distritos regionais". 

Nos países com Sistemas Educativos tradicionalmente cenlralizados, 
como por exemplo, a F'rança, a Espanha e também Portugal, o direito de 
tomar decisões nos diferentes domínios em que se desenvolve a actividade 
das escolas, era da competência exclusiva da administração central. A 
hce da lei, competia a escola a execução das detenninações superiores. 

Como se disse já, é sobretudo a partir dos anos oitenta, que começa 
a constatar-se por parte do poder político e no campo da administração 
do Sistema Educattvo, uma alteração na concepção do papel que se re- 
conhece a escola, como lugar estrategico de acção e intervenção. 

Na decisão poiítica de alargamento das competências e campo 
de poder das escolas, e para além da margem de iduênda que podem 
ter tido sobre esta decisão: 

- os conttibutos trapdos pela investigação: 
- as dificuldades da administração do sistema em resolver cen- 

tralmente muitos dos problemas que se colocam localmente; 
pode considerar-se que intwvieram e intervêem outros fkctores, de 
naturezas diversas que caracterizam o contexto político-ideológico, so- 
dal e económico actual, desgnadarnente: 

- o sucesso e expans80 das ideologias e movimentos poiíticos 
e sociais que le@timam a sua acçHo na d e f a  da autonomia: 
autonomia da sociedade civil fàce ao Estado, autonomia das 
regiões face ao poder centralizado, autonomia dos indivíduos 
face às instituições. 
Estes movimentos que marcam, hoje, a nossa sociedade, coin- 



cidem, significativamente, com o desenvolvimento e renasd- 
mento das teorias da auto-organização (46). 
No campo da educação traduzem-se na necessidade do poder 
centrai democrático alterar o seu discuso político e também as 
suas práticas. 
A autonomia da escola começa a ser reconhecida, num processo 
feito de coerências e incoerências entre o discurso e as medidas 
de ordem prática efectivamente implementadas; 

- a conjuntura econbmica e sociai das regiões, e dos países, e o 
questionarnento sobre a qualidade, eficácia (47) e eficiência (48) 

do Sistema Educativo; 

- o aprofundamento do conceito de democracia e o 
reconhecimento da participação como importante valor social. 
A vivência da democracia tomou claro o direito dos diferentes 
parceiros que constituem a comunidade educativa participarem 
na definição da poiítica educativa de escola. 

Confluem estes factores (cujo estudo das diferentes expressões e 
dimensões ultrapassa as intenções do nosso trabalho) na identificação 
de denominadores comuns. a ter em conta na redefinição da estrutura 
da adrninistraçao do Sistema Educativo, a saber: 

- o reconhecimento da importância do papei da Escola no seio do 
Sistema Educativo; 

- a necessidade de definição (ou redefinição) de uma política que 
reconheça uma maior margem de autonomia peciagógica, ad- 
ministrativa e fbmceira âs escolas; 

- o desenvoh&nento de urna poiítica de distribuição de recursos 
assente em princípios de divemidade, flexibilidade, complementa- 
ridade e critérios de descriminação positiva. 

- o reconhecimento da participação da comunidade educativa 
local como actor fundamental na definição da política educativa 
de escola. 

No quadro de implementação de uma política educativa nacional 
definida segundo esta orientação, as competências e relações de poder 
entre a administração central, regional e local e o próprio estabeled- 
mento de ensino, alteram-se profundamente. 



?kata-se, como afirma Derouet, relativamente a situação na França: 

"L..) de um maio geral u m f i a  de t d a s  as transfm- 
mações ügcuias d d e s c e n t r w  é que os imhuhx . . 
ciewrn podet, imlacalmente tomar a seu cago uma parte 
importante da administração do seu destino." (49) 

Dado as características e a estrutura especifica dos sistemas de 
administração existentes em cada país, como refexido antexionnente, 
estas alterações seguem percu~sos próprios, consoante a tradição e 
linhas dominantes de orientação dos respectivos Sistemas Educativos 
(centraiizadora ou descentralizadom) e a vontade política imprimida a 
sua implementação. 

Assiste-se, assim, nos países com Sistemas Educativos descentrali- 
zados, nomeadamente na Grã-Bretanha, a uma redislribuição de 
competências, expressa num movimento que se desenvolve em dois 
sentidos simultâneamente: de "recentraiização* que visa restituir a 
administração central um maior controlo sobre o sistema nacional, 
diminuindo o campo de poder das autoridades locais (LEA), e de 
"redescentralização" transferindo poderes para as escolas que, até aí, 
eram da competência do poder local. 

Nos países com sistemas educativos tradicionalmente centrali- 
zados o percurso e, naturalmente, diferente. 

n-ata-se Iiuidarnentalrnente de transferir capacidade de decisão e 
atribuiçiks até agora arclusivas da administração central, para os 
níveis regional e local e também para as escolas. 

O reconhecimento de um campo de autonomia pedagógica, admi- 
nistrativa e íinanceira a escola, poderá corresponder, de acordo com a 
análise realizada por João Barroso e Sten Sjorslev no estudo compara- 
tivo acima referido, ao objectivo de: 

%..I evitar qLfe ao 'ceníralismo' do poder cmtfml, se 
substitua o 'aentmlismo' do poder locaLU (50) 

Poderá, afirmar-se que, no desenvolvimento deste processo, e 
segundo os mesmos autores, a elaboração de um Projecto Educativo pela 
própria escola, se transforma num elemento importante da nova dinâmica. 



A este propcísito escrevem: 

uA esoola tende a tomar-se na wiidade central da 
adminisbução do sistema, quer atraLiés da t n u i s f m  - .  
de aompetências do Ministérb da Edrccaçáo (nos puíses 
tradicionalmente cmtraiizados)), quer das autoridades 
regbnais ou locais (nos paises tradt-ionalmente descen- 
tralizados). 
Este processo de desoentralização (ou redescentrali- 
mç&) traduz-se essencialmente em dois tips de medi- 
das: r e f m  dos reuwsas Jùuuroeinis (e orrtros), a gerir 
pela p@ia esah e ma& puder de dacisáo do seu 
aonseiho; refo~go da do estabe- de 
ensino atnrtrés da pussibilidade de apmucv e executar 
wn "pmjecto -" próprio, que coPitempk a especi- 
Jcuhde da sua aomunidade esoolar e permita -i- 

lizw o sistema nacbmi de ensino." (51) 

A irnplementação das medidas acima referidas entre as quais a 
elaboração do P.E.E. implicam um processo de decisão, com partilha de 
poder, que. não se tem revelado. naturalmente, fácil. 

O poder central - do discurso B prática 

A questão do poder atravessa a definição e irnplementação da 
política de descentralização levada a cabo em alguns países, como por 
exemplo, Portugal e Ftança 

Constata-se, contudo, que existe, kequentemente, um desfkamento 
entre o discurso político em que a escola aparece como "objecto de 
investimento político" e os recursos disponibilizados ou as competências 
que lhe são, realmente, reconhecidas pelo poder centrai. 

Este desfazamento pode ser interpretado como dificuldades do 
poder central em assumir o seu discurso na transferênda efectiva de 
poderes para as escolas. 

O caso português e nomeadamente no que se refere a detemiinação 
legislativa (decreto lei nQ 43/89 de 3 de Fevereiro) de que a escola deve 
elaborar um P.E., pode considerar-se exemplificativo da distância ais- 
tente entre o discurso e a prática. 
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Determina-se. mas não se reconhece a escola competências impor- 
tantes, nem se disponibiiizam os meios necessários, como adiante 
veremos. 

O mesmo acontece em países, como a E;Zãnça, em que o Projecto é 

identificado, também, no âmbito de uma poiítica de descentraiização, 
mas em que o papel que ihe é reservado, o transforma sobretudo, num 
plano operaújrio dos objectivos nacionais. Atente-se no que se estabelece 
nos textos oficiais: 

"Conjunto -rente de objectivos, métodos e meios 
espcíjkm que o  estabe2acimenb escdar &@-te, a fim 
de particyxrr nos objectims nmbnais L..). É eiahmdo, 
emxtado e avaüado, num pmesso paiQxWn do 
pessoa& associando os utentes e os parceiros ate- 
riores''. (52) 

A definição que ihe é dada pode não traduzir-se na definição de uma 
poiítica educaüva de escola, elemento fundamental da descentralização 
apregoada. 

A propósito das diferentes expressões que podem ter na vida das 
escolas, os rdexos da disparidade entre discurso e prática na definição 
da política educativa nacionai, o contributo de Crozier sobre poder, en- 
tendido como relação, como negociação, pode ser um elemento útil a 
compreensibilidade do que se passa, por vezes, nas escolas. 

Atente-se nesta sua a6rmação: 

''L..) a questão do poder náo pode ser vista sob o  &guio 
únko do detentor do poder, mas mas  como^ entre . . .  uidwidrws OU entre grupos, e m m  pmssas 
que pãem em causa, com os seus objactsas e as suas 
R?gms dejclgo, a o r g a n i z ~ a c o  SiStemaoPganizado 

emqueparlicipam 
. . as djferentes prdagonistas." (53) 

O reconhecimento do poder como relação, negociação, transforma 
a leitura da acção da organização-escola, transformando-a, também, 
num elemento importante do desenvolvimento de uma poiítica de 
descentralização nas margens da ambiguidade entre discu~so e prática 
do poder centrai. 



Cada actor (individual ou colectivo) no seio de um conjunto organi- 
zado, dispõe de poder sobre o sistema de que faz parte, na medida em que 
possui uma margem de liberdade, que h e  pennite no quadro de 
definição da sua acção alterar situações. Muito embora a existência de 
regras do jogo inerentes a organização e ao sistema mais vasto (Sistema 
Educativo) que o impedem de usar indiscrerninadamente todos os meios. 
o apraveitamento das margens de liberdade, pode ser um recurso vital 
da dinâmica das escolas. 

Náo reconhecendo o poder como atributo de um poder centrai, cabe, 
também, às escolas, desenvok a acção-negociação necessária a criação 
das condições indispensáveis para a construção da sua identidade, no 
seio do Sistema Educativo. 

Assim, as &paridades, as incoerências entre o diçcu~so e a prática 
podem, tomar-se uma fonte de poder, neste caso, das escolas, que assim 
o entenderem assumir. 

O modo como as decisões poiíticas se refiectem na escola, 
ultrapassa os limites de uma sua apiicaçáo iinear para ganhar outra 
cümensão na acção colectiva da escola 

Neste contexto, a orientação política de que cada escola deve 
elaborar um P.E., apesar das diticuidades e inconsistências da poiítica 
que o estabelece, poderá corresponder, de acordo com a prOpria decisão 
da escola, a construção de uma orientação educativa global de escola que 
sirva de base: 

- ao ckuo de responsabilidades entre os diferentes 
níveis de administração do Sistema Educativo; 

- B construç8o de uma piataforma de diáiogo-negociação entre 
os diferentes parceiros envoMdos no processo educativo. 

Isto é, e em síntese, como referem João Barroso e Sten Sjorslev, 
poderá permitir.. 

"1.3 enaontrar um equilíbrb erúre a centralização e a 
descentnilização de modo a gamntir uma adequada 
partilha de tesponsabi2idades entre o poder caitml o 
poder regional e local e o estabeIscimento de ensino." (54) 

Será este um dos papéis importantes que a construção e realização 
do PRQJECTO EDUCATNO DE ESCOLA p o d d  desempenhar. 



3. A ESCOLA EM PORTUGAL 

Referiremo-nos agora, a expressão que, em Portugal, têm as gran- 
des iinhas que identiticámos como elementos definidores do contexto da 
nossa problemática, a saber: 

- a escola como objecto de investigação e. 
- a escola na m u r a  do sistema educativo. 

Fá-10-emos de modo necessariamente breve longe das pretensões 
de um trabalho exaustivo. Procuraremos, tão só, s a t i s k  o objectivo 
de melhor situar o nosso trabalho no contexto específico português. 

Em Portugal, a persistência da preferência pelo estudo do que se 
passa a nível rnicro da sala de aula, ou a nível do mamo sistema de 
ensino, reflecte-se na escassez da investigação educativa sobre a escola. 

A publicação de legislação, sobre a escola, não corresponde, em 
Portugal, a uma maior produção cienmca que a tome como objecto de 
estudo. 

A pesquisa bibliornca que realizámos no âmbito deste trabalho 
d e c t e  esta escassez; a referenda a fontes portuguesas - não primanas - .  

- como se pode d c a r  (ver bibliogratia)), são em reduzido número. 
Pode-se aplicar, hoje, relativamente a situação portuguesa o que 

Derouet em 1980 refere em relação a situação da Franqx 

'%.$ ao--se a trabalhar e a publicar sobre este as- 
sunto (eSCOIQ, pq'& de escda) mas UeTjfiOOU-se, de 
~ m K i o , u m w n & d a i i z u e s t i g a ç ã o e m ~ 2 L  
decisão" (55). 



Os trabalhos desenvolvidos pelos departamentos "oficiais" de inves- 
tigação educativa. podem ser exemplo do desfazamento entre a produção 
legislativa e a investigação. 

Os estudos realizados nestes departamentos, têm-se caracteri- 
zado, pese embora algumas excepções, por uma orientação de que, 
muito esquernaticamente, podemos ressaltar (com todos os perigos e 
limitações que acarreta): 

1 - Objectos de estudo privilegiados: taxas de fkequência escolar: 
repetência: abandono escolar; problemas de aprendmgern; transição a 
vida activa; formaçáo de professores; rede esc oiar... 

2 - Metodologias premientemente adoptada: inquéritos pesados 
com "amostras" suficientemente si@cativas capazes de foniecer um 
cenáxio nacional e, em menor número. alguns "estudos de casos". 

A comprová-lo basta consultar o índice de publicações de 1990 e de 
1991 por exemplo, do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério 
da Educação, ou as publicações (nomeadamente a revista "Inovaçãon) do 
Instituto de Inovação Educativzt 

Entre as excepções a esta orientação seguida pelos departamentos 
oficiais, pode assinalar-se como um marco significativo o trabaiho 
orientado por João Barroso e apresentado pelo GEP em Dezembro de 
1988 - "Da diversidade de contextos a diversidade de iniciativas" (56) que 
identifica como objedo de análise a escola e adopta uma diferente 
metodologia. 

?kata-se de um "estudo de caso" realizado com o objectivo de, 
passamos a citar: 

Isto é, uma procura de análise da escola na sua espedcidade. 
Centrado Iguaimente na escola, embora obedecendo a uma orien- 

tação metodológica diferente, deve referir-se, o trabaiho que está a ser 
desenvolvido, actualmente, no GEP sob a orientação de Canno Clúnaco 
no âmbito da monitorização e desempenho das escolas (58). 



Este projecto integra-se no Projecto Internacional de Indicadores de 
Educação, desenvolvido pela O.C.D.E. A necessidade de elementos 
estatísticos que pennitarn a comparabilidade internacional está na sua 
origem e é o grande objectfvo deste projecto. Com a "versão portuguesa" 
pretende-se, para além da obtenção de elementos estatísticos: 

- ensaiar um dispositivo que conduza a produçáo de conhecimento 
útil às próprias escolas na perspectiva da auto-anáiise e de 
reforma das práticas e útil a administração e ao público em geral, 
na perspectiva da construção da credibiiidade do sistema educa- 
tivo . 

- identitimr as medidas que melhor constroem as imagens de 
escola (...) de modo a dispo- de um modelo de monitorização 
do desempenho escolar (59) 

Na nossa perspectiva a disponibilização de um "sistema de indica- 
dores" pode vir a ser um elemento útil a prática da auto-avaliação das 
escolas. Considera-se contudo que, esta prática. não deverá correspon- 
der a uma análise realizada com base em "modelos" préestabelecidos, 
como acontecia com os trabalhos desenvdvidos na lógica das "escolas 
eficazesw já referida. 

Os hctores positivos da "diversidade" e "identidadew de cada escola, 
correriam perigo se tal viesse a acontecer em Portugal. 

Para além dos trabalhos realizados nos "departamentos oficiais" do 
Ministério da Educação, e relativamente a orientação da investigação 
desenvolvida a partir das Universidades, podemos fazer nossas as 
palavras de Lichio Idma: 

"Quanto às pers- kóricus nlioptllrios, nem -te 
qlicitadas e mais ranunente discutadas, os imbabs 
ressentem-se Jiequentemente da falta de tntbaUto t&km 

tea2izado no pais. A inuest@ação de enquadnunento 
instüucional uniwrsitbrio tem estado bastante radi- 
cada nos modelos foImais e na tewia da bumcmda (...I. 
A administração entml a m a c r o o r g w  . - , a mr- 
folqgia cngmkmbnal têm dominado sobte as estudas 



de CUSOS, as estudos etmgráficos coconduziáos numa 
organização, os estudos sobre os actores, as suas 
co~oepções e práticas. i...) Os temas da rn&mkhk, 

da eficácia e da e m  mesmo quando tratados 
. . 

criticamente por referéncia aos modelos clássioos, não 
erunntmm allematwas tebrfcas qlicitadas L..)" .( 60) 

O desenvolvimento de um corpo teórico que se distancia das 
perspectivas estrutural-funcionalistas e mobilize novas metodologias de 
investigação na "descobertau da escola, é um campo aberto mas quase 
virgem em Portugal. 

A importância que reconhecemos a uma linha de investigação cen- 
trada na escola e a utilização de métodos qualitativos, não pretende pôr 
em causa a validade dos estudos desenvoMdos a nivel mamo e m i m  
(sala de aula] do Sistema Educatfvo baseados e m  estudos quantitativos. 

É numa óptica de complementaridade que situamos a necessidade 
de desenvolvimento da investigação, também, a nível da escola, tal como 
acontece, há muito, em outros países, como já referido anteriormente. 

Só o estudo do que se passa a nível da escola - campo em que se 

situa o objecto do nosso trabaiho - nos permite a análise do estabeleci- 
mento de ensino na sua espedcidade e identidade própria, 

Constitui esta espedfiddade, um factor fundamental para a com- 
preensão dos condidonalismos que se colocam na construção do Pro- 
jecto Educativo por cada escola. 

A história - curta e pouco significativa - que tem em Portugal a in- 
vestigação centrada na escola, não deixará de se traduzir em limitações 
no nosso próprio trabaiho. Não podemos aderir do contributo de uma 
profunda experiência investigativa passada, neste campo. 

A convicção da importância do desenvolvimento de estudos a nivel 
de escola incita-nos, contudo, a tmbahar neste sentido. 



Em Portugal, país com um Sistema Educativo de tradição centraii- 
zadora, a orientação da política educativa actual no que se refere a 
estrutura da administração, pode caracterizar-se pelo desenvohrimento 
de uma tendência no sentido: 

- da diminuição de interferência directa da administração central 
nas escolas; 

- do aumento da margem de autonomia da escola 

Poderá, assim, dizer-se que em Portugal se assiste a um movimento 
que vai no sentido da mudança de um sistema predominantemente 
centralizado para um sistema desconcentrado-descentralizado. 

As razóes explicativas da tornada de decisão poiítica necessária ao 
desencadear desta evolução são razões comuns a outros países, já 

referidas anteriormente, (no ponto 2 - Do centralismo a descentrali- 
zação) . 

Contudo, no que se refere especiücamente ao caso português pode 
salientar-se: 

- os problemas inerentes a um sistema centralizado, nomeada- 
mente a dificuldade em encontmr centdmente soluções para a diver- 
sidade dos problemas locais, com a sobrecarga de Portugal ter vivido 
longos anos sob um regime "não democrático"; 

- os indicadores negativos da eficácia e eficiência do Sistema 
Educativo português: as percentagens de insucesso escolar e de aban- 
dono escolar (antes de tenninar a emlaridade obrigatóxia) e os índices 
de amiihbetismo são dados concretos e negativos da realidade educativa 
portuguesa. (61) 

- a pressão exercida pelos mwimenins sobretudo a nível autárquico 

que reivindicam maior poder parã as regiões e a necessidade do poder 
central democrático "corresponder", também, no campo da educação. 



A publicação em 1986 da Lei de Bases do Sistema Educativo (62). 
no quadro dos princípios gerais aí definidos, consagra a orientação da 
distribuição do poder entre o centro e a periferia, apelando para a 
participação da comunidade educativa local: 

"O sistema e d u c m  ser dotado de e s ú u í u ~ ~  

administrativas de âmbib nacbnal regional cudbnmm, 
regional e haL que assqurem a sua interiigação com 
a oomwudade mediante adequados gnucs de part.ici- 
pagão dos prvfessolEs, dos altcnas* das famílias, das 
aLlfarquias, de entidades representativas das acti- 
vidades sociais, ewnómicas e cuüurQis e ainda de 
instüuiç&s de cQI-Qicter cien.tí&m.." (63) 

O desenrolar deste processo que acaba com a exclusividade e 
concentração de poderes a nível central tem-se traduzido norneada- 
mente: 

- na criação de orgãos regionais para onde são transferidas com- 
petências, até agora exclusivas do poder cenW, 

- no alargamento da capacidade de decisão das escolas nos 
domínios pedagógico, administrativo e financeiro; 

- no reforço da participação comunitária nos orgãos de gestão da 
escola. 

Podem destacar-se como fulcrais pelos potenciais rdems na vida 
das escolas, as medidas legrslativas referidas no Quadro I. 

A análise destes textos permite-nos conhecer as responsabilidades 
definidas para a administração cenúd. regional e para as escolas. 

Interessando-nos identificar as competências atribuídas a escola 
em domínios importantes como: definição de objectims; currínilo, 
orçamento: equipamento e instalações escolares, adoptamos como cate- 
gorias de análise três níveis de responsabilidade, a saber: dedsão: or- 
ganização e execução. 

Chegámos a identificação destas três categorias baseando-nos nos 
níveis de responsabilidade: institucional (capacidade para decidir): 



MEDIDA 
LEGISLATIVA ASSUNTO 

*Decreto-Lei nQ 3/ Reestruturaçáo dos senaços do 
87 de 3 de Janeiro Ministério da Educaçãocriação 
e Decreto-Lei nQ das Direcçdes regionais da 
361/89 de 18 de educaçáo 
Outubro 

*Decreto-Lei nQ 
43/89 de 3 de Fe- 
vereiro 

*Despacho con- 
junto 34/SERE/ 
89 de 30 de Maio 

*Despacho con- 
junto 79/SERE/ 
SEAM/SO de 20 
de Dezembro 

*Despacho con- 
junto 42/SERE/ 
SEAM/91 de 4 de 
Outubro 

RedfmenSlonamenfo do pedi e 
actuação das escolas (regime 
juídkm da autonomia das esco- 
las) 

Definiçao do apoio a prestar a 
40 escolas seiecdonadas do 2Q 
e 3" cicios do ensino básico e 
aisino txxumkb (10 por cada 
DirecCão W n a U  para apu- 
cação do regfme jUndico da 
autonomia 

Alargamento da apiicação do 
regime jundico da autonomia a 
mais 80 escolas 

Aplicaçáo do regime jurídico da 
autonomia a todas as escolas 
do 2Q e 3Q cicios do ensino básico 
e ensino secundário 

Organizaçáo e concreüzaçáo 
das actividades de comple- 
mento currkular 

*Decreto-Lei nQ Criação do 'fundo de 
357 de 13 de manutençáo" (deqesascomm- 
Outubro de 88 tes e dapesas de capital) ..................... 
*D e c r e t o - L e i Direcção, administraçáo e 
nQ172/91 de 10 g ~ o ~ ~  
de Maio 

Desconcentraçáo 
administrativa 

- - -  

Dehiroscamposea 
capacidade de de- 
cisão da escola. 
Elaboraçiio do PRC3 
JM=TO EDUCATIW) 
DE ESCOLA 

Apoiar as escolas se- 
leccionadas na apli- 
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ração de "projectos" 
pelas escolas 
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na g-0 
financeiradasesco- 
Ias 

--------- 
Melhorar o funcio- 
namento da escola; 
permitir a partici- 
pação comunitária 



manegerial (capacidade para organizar) e técnico (capacidade para 
executar) identificados por Parsons (64) para a análise da estrutura de 
urna organização e que também foram adoptados por Rtner (65) na 
análise da administração do Sistema Educativo. 

Baseando-nos na análise legislação referida no Quadro I, podemos 
verificar a distribuição de responsabilidades entre a escola, o poder 
regional e central, que apresentamos no Quadro 11. 

A leitura do Quadro I1 *te-nos atinnar que, do ponto de vista 
das escolas do ensino básico (2Q e 3Q ciclos) e do ensino secundário, o seu 
poder de decisão exerce-se essencialmente na possibilidade de: 

- identificar objectivos especificas de escola; 
- identificar componentes currinilares regionais; 
- escoiher métodos de ensino e actividades de aprenduagem; 
- definir actividades de complemento curricular. 

O facto de, a escola, não competirem só funções de organização e 
execução (técnico-pedagógicas) e de lhe ser reconhecido poderes no 
campo da decisão, é revelador da tendência descentralizadora que se 
verifica na estrutura do sistema educativo português. 

A determinação legislativa de que cada escola deve elabom um 
Projecto Educativo, constitui a tradução de um dos conceitos chave 
destas tendências - o conceito de autonomia Especi6ca o Dec.-Lei 
43/89: 

A publicação deste documento, pela mudança que implica na 
escola, quer no seu fundoníunento interno, quer no desenvolvimento 
das suas relações com os ouúw sistemas, reveste-se de grande im- 
portância para a dinâmica organízativa da escola 



N ~ I S  DE 
RESPONSABILIDADE 

QUADRO I1 
- DISTRIBUI~ÃO DE RESPONSABILIDADES - 

PEDAG~GICAS 
ADMINISTRATIVAS 

E FINANCEIRAS 

Poder central Poder central 
(1) ESCOLA ESCOLA ESCOLA Poder central Poder central 

(1) (1) 
ESCOLA (2) ESCOLA (2) 

D.R.E. (3) D.R.E. D.R.E. D.R.E. D.R.E. D.R.E. D.RE. 
ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA 

ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA =oLA ESCOLA 

(1) - Nomeadamente e conforme os casos definidos: Assembleia da Repúbiica: Governo; e também Direcções Gerais. 
(2) - Determinação de componentes regionais. 
(3) - Direcções Regionais de Educação. 



A possibilidade de definição de uma poiítica educaüva de escola, 
construída e traduzida na elaboração do Projecto Educativo, a identifi- 
cação de valores e objectivos próprios, no quadro dos grandes princípios 
e objectivos educacionais nacionais é um dos hctores com maior signi- 
ficado no processo de mudança que se está a operar. 

A escola surge reconceptualizada e ganha forma, como refere 
Forrnosinho: 

"(...I não wmo um serviço de estado, mas como responsa- 
bilidade da aomrulidade" 67) 

Vdca-se, contudo, alguma dificuldade. por parte dos decisores 
políticos e da administrãção central, em participar no desenvolvimento 
da nova dinâmica de que são actores importantes. 

Dcemplos desta dificuldade. podem considerar-se: 

- o atraso na publicação de medidas reguiamentadoras e na 
concessão dos meios necessários a implementação da legisiação 
que estabelece o novo quadro jurídico da autonomia das escolas, 
(decreto-lei 43/89 de 3 de Fevereiro). 

- o aparecimento de determinações ambíías que fogem ou con- 
trariam a tendência para a desconcentração-descentralização 
definida. 

A atribuição de responsabilidades a escola apresentada no qua- 
dro I1 parece ganhar assim o estatuto de um processo de intenções. 

Uma anáiise comparativa da produção legisiativa (considerámos 
que está fora do âmbito delimitado do nosso trãbalho a sua apresen- 
tação) dá-nos a dimensão das dificuldades com que as escolas se 
debatem, no seu quotidiano e das limitams criadas a construção do 
Projecto Educativo. 

Podem, contudo, ressaltar-se alguns pontos pertinentes, relati- 
vamente às duas grandes ordens de dificuldades anteriormente identi- 
ficadas, ou seja: 



Primeira dificuldade: Atraso na regulamentação e no dis- 
ponibilizar de recursos: 

O decreto-lei 43/89, aponta, como já referimos para a elaboração 
de um P.E., pela escola, como forma de concretizar a autonomia. Aí se 
d e h e  o âmbito desta autonomia no que são chamados domínios 
cultural, pedagógico, administrativo e também no campo da gestáo 
financeira. 

Do articulado da lei parece reconhecer-se que, como defende 
Crmier, a autonomia não se faz por decreto e, por isso mesmo, no seu 
artQ 27 - "condições de transição" prevê-se: 

1. - A adaptação das escolas ao regime de autonomia d a d o  no 
presente diploma far-se-á de modo progressivo e escalonado no tempo, 
dependendo das condições e recursos próprios de cada escola. 

2. - A concretização da autonomia no estabelecimento de ensino 
básico e secundário deverá ser preparada de modo conveniente, nomeada- 
mente através da fonnação adequada dos agentes educativos e admi- 
nistrativos para o exercício pleno da autonomia. (68) 

Constata-se, contudo, que o alargamento progressivo e escalonado 
das escolas ao regime de autonomia foi feito unicamente atrãvés da 
publicação de novos decretos (ver Quadro I) com listas a abranger novas 
escolas. Os critérios em que assentou esta selecção não foram tomados 
pubiicos, nem é possível idenllihi-los pela análise das características 
das escolas progre ssivamente seleccionadas. 

Com base no conhecimento empíxico que temos do que se passa nas 
escoias, poderá afhmar-se que, a este alargamento náo correspondeu 
nem uma identiilcação das "condições e recursos prC,prios de cada 
escola'' (ponto 1. artp 27). nem ao pôr ao dispôr das escolas condições e 
recursos de acordo com as suas necessidades. Também não se verificou 
o desenwlvimento genedizado da "formação adequada dos agentes 
educativos e administrativos para o exercício pleno da autonomia" 
decretada (ponto 2. artQ 27). 

Assim, poderá dizer-se que, a preparação "de modo conveniente da 
autonomia nunca foi regulamentada, nem foram identificados e con- 
cedidos recursos especdicos para o seu desenvolvimento. 



Segunda dificuldade: Determinações a m b í í  
Às dificuldades decorrentes da escassez de recursos e da ausência 

da formação necessária a elaboração e desenvolvimento de um P.E., 
juntam-se as medidas ambíguas que contrariam, por vezes, o disposto 
no âmbito da definição da sua autonomia e tornam dificii a construqSo 
do Projecto Educativo de Escola, entendido como referência fundamen- 
tal para o trabalho a desenvolver. 

A questão da definição do currículo é, neste caço, paradigmática. 
No artigo gQ aiínea b) do referido decreto-lei 43/89, estabelece-se: 
b) Participar, em conjunto com outras escolas, na detexminação de 

componentes curricuiares regionais e locais que traduzam a inserção da 
escola no meio e elaborar um plano integsado de distribuição de tais 
componentes pelas diferentes escolas, de acordo com as características 
próprias de cada uma; (69) 

Como se procurou conciliar as componentes cuniculareç regionais 
aí preconizadas com o currículo uniforme nacional? 

Ao legislador a institucionaiização da "Área-escola" (decreto-lei 
286/89 de 29 de Agosto) como "área curricular não  disciplinar^ afigurou- 
-se como o processo de diversificação local do currículo nacional, ao visar 

"projectos aglutinadores dos saberes, como um espaço e um tempo 
propícios a realização plena da interdisciplinaridade" (70). 

O facto da área-escola só se ter generalizado no presente ano lectivo 
(1992/83) não nos permite comprovar resultados, contudo, algumas 
intemgações, h t o  de aiguma arnbiguidade da legdação, podem, desde 
já, levantar-se: 

- Como se articula o currículo da área-escola com o currícuio 
nacional? E para articular? 

- gual o objectivo fwidamentai a alcançar com a áreaescola? A 
interdisciplinaridade? O CUTTínilo nacional não a permite? 

- Como se integra a área-escola no Fbjecto Educativo da Escola:' 

Repare-se no que diz o ponto 5Q do Plano de conmtização da área- 

esc04 anexo ao Despacho 142/ME/90: 
"1.0s projectos da áreaescola poderão ser iniciados de três formas: 

a) Por professores e alunos; 
b) Pelo conseiho de turma quando não se verificarem iniciativas 

previstas na aiínea a); 



c) Pelos orgãos de direcção, gestão e administração dos estabe- 
lecimentos de ensino, quando não se verificarem iniciativas 
previstas nas alíneas a) e b). 

2. Os projectos da áreaescola concebidos por conjuntos de profes- 
sores e alunos deverão ser apresentados ao conselho pedagógico 
para errentual inclusão no plano de actividades. de acordo com 
os objectivos e prioridades da escola. 

3.0s órgãos de gestão e os conselhos pedagógicos paierão pro- 
mover a reahção de projectos que concretizem as prioridades 
e necessidades detectadas (sublinhado nosso)." 

A arnbiguidade parece aumentar, pois, quando se refere a elabo- 
ração de "projectos" sem que se faça referência ao Projecto Educativo de 
Escola. 

Construindo-se a autonomia na elabomção de um Projecto Educa- 
tivo (decreto-lei 43/89), não deveria ser este a referência hdamental de 
todo o -03 Ou, a área-escola é uma nova disciplina a que se poderia 
chamar 'Projecto interdiscipk dos saberes locais"? 

A ausência de articulação entre as diferentes actividades definidas 
para a escola, parece não propiciar, a nível da legislação, um caminho 
coerente pam a construção da autonomia. A visão holistica do trabalho 
da escola só poderá ser dada por um Projecto Educativo de Escola, que 
seja entendido como referência fundamental e elemento integrador de 
toda a acção educaMa. 

Se do decreto 43/89 se pode fàzer uma leitura do Projecto de Escola 
portadora deste sentido, o articulado de outra legisiação, nomeada- 
mente do decreto !286/89 de 29.8 e do despacho 142/ME/90, no caso 
concreto de def'inição do currículo, não deixa de levantar dúvidas e criar 
incertezas e irnpredsões. 

Tanto mais se se considerar que, como afirma Forrnosinho: 

"(...) não faria sentido correter d esc& o d i r e i h k m  de 
elabom um p~~'acb educatiuo se este não pudesse ter 
uma incidência auricularJ'. (71) 



As ambiguidades da lei e as escolas 

A capacidade e passibiiidades das escolas deixa-se, em grande 
parte, a incumbência de explorar uma orientação geral de sentido 
descentralizador, feita de algumas determinações clarãç mas, também, 
de intenções e ambiguidades. 

A incxktência ou a "compreensãow da fbcalização, vista na pers- 
pectiva do peso relativo do Estado em Portugal, fàcilita a diversidade dos 
caminhos percorridos por algumas escolas, na exploração das "margens 
de liberdadew da lei. 

Na verdade e relativamente às escolas, coloca-se a questão: depois 
de longos anos de existência como unidade buTocIãtica do Sistema Edu- 
cativo, como respondem, hoje, as escolas a esta nova orientação que 
apresenta algumas das carãcteristicas já referidas? 

As diferentes dinâmicas que caracterizam as escolas tem levado a 
leituras diferentes da legislação já publicada. 

Assim, constata-se que, algumas escolas, continuam a b d o n a r  
como sempre fiincionaram enquanto esperam a clarificação da nova 
orientação através de regulamentação específica e a disponibilização de 
recursos. 

Em outras escolas, a vontade e a permência em encontrar soluçóes 
para os seus problemas tem levado a exploração da legislação existente, 
antecipando pela própria acção e "criação" de recursos, as reguiamen- 
taçães e os meios intzdstentes. 

Sabemos, o fundonamento das escolas não depenãe unicamente 
da legislação nem sequer dos recursos disponibiiizados pela admi- 
nistração do sistema. O papel dos inúmenientes directos (professores, 
alunos, pais ...) no trabalho que se realiza nas escolas é fimdamental na 
construção da própria situação das escolas. Neste processo, a partici- 
pação de relpresentantes dos pais, das autarquias e das actividades 
s6cio-econ6micas, revela-se promissora da construção de novas 
dinâmicas educativas. 

A análise da dinâmica de construção do Projecto Educativo desen- 
volvida em várias escolas pode servir como exemplo paradi$nático das 
diferentes expressões que a legdação existente pode ter na vida dos 
estabelecimentos de ensino. Neste caso, a ausência de normativos (72) 
que estabeleçam o como da elaboração do Projecto Educativo de Escola, 



tem levado ao desenvohrimmto de processos diver&cados nas escolas, 
já por si. empenhadas na melhoria do seu trabalho. Ao mesmo tempo, 
deixa em estado de anomia, muitas outras escolas. 

O conhecimento directo que temos, desde há alguns anos, do que 
se passa nas escolas e a análise que h o s  no âmbito da presente 
investigação e de que damos conta na terceira parte deste m o ,  
permite-nos fazer desde já, esta disUnção entre escolas. 

Em síntese, pode reconhecer-se como grandes tendências do Sis- 
tema Educativo Português actual: 

- a desconcentraçiio-descentraiizaçiio administrativa; 
- a autonomia pedag6gka. administrativa e iinanceira das 

escolas; 
- a participação comunitária. 

mas, para cujo deserrvoivimento o papel desenvohrido pelas escolas na 
construção e lle8fiZ8ção do Projecto Educativo representa um papei 
fulcral. 

Há momentos, na construção da História, em que do encadear das 
coisas na linha do tempo, só nos podemos aperceber das grandes 
manobras de orientação. Procurar o tempo breve da Histórh, na vida de 
hoje de uma escola, pode ajudar a apercebermo-nos, da diverçidade dos 
rumos, com que se reduz ou ampiia, no presente, as grandes orientações 
da poiítica educativa nacional. É o que procuraremos hzer no nosso 
trabalho empírico. 



NOTAS CONCLUSIVAS 

Os movimentos de que demos conta neste capítulo: a evolução da 
investigação com o reconhecimento da escola como objecto de estudo e 
as alterações na orientação da política educativa no sentido da descen- 
traiização/desconcentração, definida, em Portugal, nas hnteiras de 
uma legislação não reguiamentada no que se refere a irnplementação do 
Projecto Educativo de Escola, constituem referências importantes do 
contado em que emerge o estabelecimenb de ensino como espaço fun- 
damental de intervenção e decisão. 

A mudança de paradigmas de anáiise social e de política de 
intervenção, traduz-se na necessidade de uma reflexão sociológica, 
como refere Derouet. 

Ao focaiizar a sua luz na vida das escolas a investigação trouxe para 
o palco o que se passava nos bastidores: a percepção da escola como uma 
realidade social onde se desenvolvem diferentes dinâmicas na inter- 
-relação entre os elementos que as constituem. 

No capítulo que se segue, procuraremos reflectir sobre a evolução 
do conceito de escola: de cópia rniniaturizada do macro-sistema, lugar 
onde se deviam cumprir do mesmo modo as determinações superiores, 
para um conceito de escola enquanto organização, formação social 
especíílca, sistema com capacidade para det'uiir e implementar uma 
poiítica educativa própria. 
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C A P ~ L O  SEGUNDO 

GÉNESE DA PROBLEMÁTICA 



1. M O D W  DE ESCOLA, DE ORGANIZA~ÃO, DE SOCIEDADE 

Na reflexão sobre a evolução do conceito de escola registado nas 
últimas décadas, situamos a génese da nossa problemática. 

A necessidade e a decisão política de elaboração de um Projecto 
Educativo crescem em simultâneo com a reconceptuaiização da escola 
e do papel que ihe é atribuido no seio do Sistema Educativo e da 
sociedade em geral., 

A EMERGÊNCIA DE UM N W O  CONCEITO DE ESCOLA 

"Qua2quer que fasse o recanto onde jkquentasse a 
escola, um jouem_fiancês devia raceber o mesmo ensm, 
por professores wm fosmação semeüwtte, em eswlas 
cujo e organizaçáo daieria ser o mais 
wmm possíuel Ideal, ckm, mais teiuico que prático, 
mus ideal bem forte. ." (1) 

Poderiarnos aplicar a situação portuguesa esta afirmação de 
Derouet feita relativamente a realidade h c e s a .  Os princípios em que 
se fundamenta e o conceito de escola que tem subjacente, alicerçam-se 
numa concepção de sociedade e de justiça social, h t o  do estado laico 
e repubiicano que marcou e marca ainda os dois países. 

Dada a grande amplitude do debate de ideias, sobre a flloso6a 
política da educação e sobre o ideal de Iguaidade de oportunidades, 
circunscrever-nos-emos a anáiise do ponto de vista sociológico, de 
algumas questões (nomeadamente, a da Igualdade-versus-diversidade, 
entre escolas, e a da identificação da escola como sistema) que nos 
ajudem a compreender, os reflexos deste ideal em dois modelos de escola 
que ainda coexistem. 



A escola h t o  do estado laico e republicano 

Até há bem pouco tempo, tanto no plano teórico de análise socio- 
lógica, como na literatura legislativa, a ausência da escola como organi- 
zação social específica era um facto como já referimos. Não somente a 
escola não existia, como não devia existir. 

A tradução linear do ideal republicano de defesa da igualdade de 
oportunidades assente numa pretensa uniformidade de funcionamento 
das escolas era hostil ao reconhecimento da diversidade de funcio- 
namento dos estabelecimentos de ensino. 

O conceito de justiça implicava, simultaneamente, uma d o r m i -  
zação das escolas a partir de princípios únicos nacionais e controlas uni- 
fonnizadores também nacionais. Isolava-se a escola em relação aos 
sistemas locais em que se inseria, esvaziava-se-a interiormente, da ca- 
pacidade de assumir as características e necessidades dos seus elemen- 
tos: os professores eram "agentes" e os alunos "objectos" de uma 
fonnação em cuja definição não colaboravam. 

Os programas disciplinares nacionais, cujos pmfesçores eram os 
executantes, contribuiam para garantir a igualdade de oportunidades 
proclamada. A adaptação às características dos alunos permitia-se 
quando muito, através da possibilidade de utilizafio de estratégias e 
actividades didácticas diferenciadas que não implicassem uma diferente 
concepção do funcionamento da escola e a dehição de objectivos 
próprios. 

A escola como organbção não existia, pretendendo-se, assim. 
rnante-la como refere Derouet 



Muitas destas características, persistem, aliás, ainda hoje, na vida 
das escolas. 

Mas será que esta pretensa igualização assegurava a mobilidade 
social meritocrática pretendida? 

Os resultados dos trabalhos dos sociólogos levados a cabo nos anos 
sessenta e setenta - Bourdieu e Passeron - entre outros, anteriormente 
mencionados, referem-nos uma escola reprodutora incapaz de con- 
tribuir para a alteração da situação dos alunos que ihes está pré- 
-definida. 

A escola-reprodutora é a escola neutra perante a diversidade das 
necessidades e aspirações dos alunos e do meio de que fazem parte. 

A reivindicação da autonomia da escola e do direito a diversidade 
entre escolas, era associado a um pensamento tradicionalista-elitista, 
inimigo do pensamento Iaico republicano. 

Recorde-se o que em Portugal defendia Marcelo Caetano, para 
melhor entender a origem da reiação estabelecida entre defesa da diver- 
sidade e eiitismo social: 

"A&ieiadeobrigartodaagenteafiequentarumasó 
es004 ondeoEstadodáasleisemhamu,niri~rnum 
a-Wb laico e nzdical d.eue ser enegkarnente repelida 
por perigosa e atentadom dos sagrados direi& da 
família e tia saidade. 
P m - s e  assim uma fm mil&& de tUru a edu- 
cação dos _fuhas h autoridade das pais, por faIa de 
wmgern e desassombm panx mir a prática pum e 
simples do sistema bdchevista, Unitado das ~ U i o s  usas 
pagãos (...I. E não é outm a aspimção da repúbka dos 
professores que hoje em m a  est6 instituída, a c ~ n  

Hembt na Insúuçiia L.$ O que coRUéITL à sociedade* o 
que~àsNações ,sãobars"ei i t&ernaadaclasse~ 
djferencladas e n b ~  si (...IN. (3) 

Apresentando-se sob esta forma a defesa da ideia de diversidade 
entre escolas, parecia coincidir, aos olhos dos defensores da escola laica 
e neutra, como uma forma elitista de salvaguardar os interesses de uma 
minoria de cidadãos e de uma religião que tinham dominado todo o 
ensino durante seculos. 



Assim, para os defmres  do pensamento laico e republicano, que 
detinham o mandato da orientação da educação, aquilo que eram 
obrigados a tolerar no ensino privado não admitiam no ensino público. 

A diversidade parecia pôr em causa a igualdade de direitos que a 
República devia garantir aos cidadãos. 

A evolução do modelo de sodedade Wca e republicanan e o ques- 
tionamento sobre o conceito de justiça e de igualdade de oportunidades 
na escola, fundamentado na uniformidade nacional (de programas, 
objectivos gerais e espedcos e modos de funcionamento), conduz a uma 
reorientação da poiítica educativa e a emergência de um novo conceito 
de escola: a escola-organização com caracteristicas próprias que, na 
espedilddade e riqueza dos elementos que as constituem diferem, 
umas das outras. 

Não se bata agora de manter a diversidade (entre pessoas e 
escolas) para salvaguardar privilégios (pensamento tradicional-elitista), 
nem de ignorar a diversidade como forma de defender a igualdade (pen- 
samento laico em que se fundamenta a escola-neutra) mas de reconhe- 
cer a diversidade como caminho para assegurar a igualdade de 
oportunidades. 

Esta evolução comsponde a construção da escola entendida como 
sistema local de formação e aprendmgem, comunidade educativa com 
características próprias. 

Esta comtatação, não se aplica aliás, exclusivamente a escola, 
antes, integra-se, na evolução do pensamento contemporâneo, sobre a 
justiça e organização social. 

A escola como sistema local de formação e apresdiza4em 

Hoje, o entendimento de cada estabelecimento de ensino como uma 
realidade sócio-educativa com caracteristicas e dinâmica própria que 
resulta nomeadamente: 

- das intemcções entre os seus actores; 



- das interacções com o macro-sistema educativo de que faz parte; 
- das interacções com os outros sistemas - económico, político, 

social com quem estabelece relações; 
- das interacçóes e do efeito conjugado resultante das trocas de 

energia, matéria e informação estabelecidas entre todos estes 
sistemas. 

permite que o consideremos um sistema, tal como o dehe  Rosnay 

"conjunto de elementos em interacção dinâmica, 
mfpmca, que modjfica o copnportarriento ou a naíumm 

dos e2ementos". (4) 

Poder-se-á, assim, pensar em escola como comunidade educa- 
lha, sistema local de aprencbzgern e formação: grupo constituído por 
aimos, professores, pais/encarregados de educaçiio, representan- 
tes do poder-autárquico, econ6mico e social que, compartiihando 
um mesmo territ6rio e participando de uma herança cultural 
comum, constituem um todo, com características específicas e 
com uma dinâmica pró-. 

Neste contexto, ganha sentido Mar de uma política educatima de 
escola como orientação distinta e oxiginal a deíinir pela comunidade 
educativa na gestão de tensões positivas entre princípios e nonnas 
nadonais e, objectivos, necessidades, recursos e modos de -do- 
namento específicos de cada escola 

Deste modo, pode considerãr-se que, a criação de condições (mais) 
hvofiveis ao desenvoMmento da pessoa-aluno depende do conheci- 
mento existente sobre características e aspirações (individuais e sociais) 
locais, assumidas pela comunidade educativa, em valores, objectivos e 
estratégías encontrados no quadro da orientação educativa nacional. 

Este modelo de escola - comunidade educatfva -, sistema local de 
formação e aprendizagem não se pode considerar "novo" em toda as suas 
dimensões. 



Basta que, para isso, nos recordemos das propostas de Fkeinet 
como o faz Danieile Z w  

"(...I entroncando no seu meio social e sobre o rmuido 
económico, em relaçáo m cx sindicatas operários e 
camponeses a escda de Beinet opóe-se tanto ao jogo 

e d u c ~ d o s m é t o d o s ~ s d a E s o o l a N o v a ,  amwao 

emrkb escdar imMi e gratuito.." (5) 

E a defesa da inserçã~ e ligação a vida, ao mundo e ao trabalho 
"socialmente útil". 

Contudo. o que não surge na proposta pedagógica de FWnet e que 
em nosso entender, corresponde a aigo de diferente, é a ideia de 
reconhedmento mútuo entre parceiros na definição do projecto da 
escola. 

Continuando a citar Danieile Zay 

"L..) o reao- de cada um pelos ouims m 
patcreiro L..) mas a um fiuicicuwnento mlectim que 

W s  db jòrtp de tentar a libertação das regulamen- 
taçóes wyf03TniZaRtes (...I. A saciadade civil constituida 

Por as- 
. - s, ''W sociaiç" de pessoas que 

mtúwem os probIemas da sua uida q ~ ~ M i a n a  e que 
guerem part.pat na sua gestão, opõese a uma "so 
ciedade de estado" que quer impor a bdos um h- 

tamento indjfereniciado." (4) 

A concepção da educação como algo que ultrapassa o sentido 
restrito de projecto pedagógico, definido só por profissionais de ensino, 
e a urgência do desenvolvimento do Sistema Educativo integrar o 
desenvolvimento social e económico, corresponde, a nível local, ao 
direito e a necessidade de colaboração dos parceiros sociais (autanquias, 
actividades sócio-económicas) na definição da poiítica educativa da 
escola, no quadro de novas formas de sociabiiidade. 



Como diz Boutinet: 

Assim, considerámos, que a evolução do conceito de escola en- 
quanto unidade de um serviço público centralizado para um conceito de 
escola enquanto sistema local, comunidade educativa. passa por novas 
e diferentes perspectivas: 

- de Pmjecto Nacional de Educação; 

- de vida organizaciona1 da pdpria escola. 



A TENsÁo PO6rnA ENTRE PRalEcTo EDUCATKVO NACIONAL 
E PRChJECTO EDUCATKVO DE ESCOLA 

Assiste-se, actualmente, a urna evolução na concepção e no papel 
que cabe desempenhar ao Projecto Nacional de Educação no quadn, da 
definição e irnplementação da política educativa de wn país. Esta 
evolução é particulannente notória nos países de tradição centrali- 
zadora. 

É o caso do Sistema Educativo Português onde a única concepção 
de Projecto Educativo possivel era, ate há bem pouco tempo, a de Projecto 
Nacional. 

Assente numa concepção clássica de intervenção social de inspi- 
ração posiüvista, este Projecto Nacional, que se dispersava por tsrtos 
que definiam o sentido e regulamentavam a organização de sistema, aos 
seus diferentes níveis - desenvolvia-se no pressuposto de que as escolas 
eram todas iguais. Todas as escolas tinham as mesmas necessidades, 
interesses, características e capacidades, concretizando-se de modo 
idêntico em todas elas as determinações e regulamentações superior- 
mente estabelecidas. 

Parecia pressupor-se que só a nível rnam se sentia o efeito do 
contexto socio cultural-poiítico e económico. 

Neste sentido, o Projecto Nacional desdobrava-se em reguiamen- 
tações suficientemente pormenorizadas, de modo a poder açsegurar a 
realização dos objectivos nacionais, através do desenvolvimento das 
mesmas estmtégías e da mobilização do mesmo tipo de r e m  em 
todas as escolas. 

Ignorava-se, assim, a especificidade e as potencialidades culhirais, 

sociais de cada escola e da comunidade de que é parte. 
Restringia-se a capacidade de iniciativa e criatividade dos in- 

tervenientes locais, na resolução de situações especííicas de escola. O 
poder de decisão centrado em instândas próprias afastava-se da reali- 
dade das escolas e das questões que aí surgem na realização dos 
programas pré-estabelecidos. 



Esta concepçáo de Projecto Nacional de Educação afigurava-se 
como a única capaz de garantir, pela unifonnidade (de objectivos, 
estratégias e recursos) a coerência nacional da política educativa e a 
igualdade de oportunidades da qualidade de aprendmgem a oferecer 
aos alunos. 

Dados estatísticos publicados e investigação realizada nomeada- 
mente sobre o lançamento de inovações pedagógicas, sobre a dis- 
tribuição de recwsos educativos (8) e modelos de fonnação de profes- 
sores, dão-nos conta e podem ser considerados exemplos concretos, do 
grau de ineficácia de propostas desenvolvidas segundo este pamdgma 
de Projecto Nacional: 

- In&cácia. na qualidade das medidas propostas, relativamente a 
diversidade de situações concretas e a complexidade da acção colectiva 
que se desenvolve em cada escola. Na verdade, o que é importante, 
necessário e eficaz para uma situação, pode não sê-10 para outra. E difidl 
sustentar a qualidade como conceito absoluto dada a diversidade das 
situações. 

- Ineficácia, pela quantidade de regulamentações, fi-equentemente 
contraditórias, que o poder central tem necessidade de estar permanen- 
temente a produzir, para existir, para pensar que controla. 

Assim e paralelamente a evolução da concepção e modelos de 
escola anteriormente referidos, as diticuldades de gestão do sistema nos 
países de Wção  centralizadora, levam a consbção de um novo 
conceito de Projecto Nacional. Como definidor da fiiosob giobal de 
educação, cabe-lhe afirmar princípios, valores e estabelecer nomias 
gerais de funcionamento que garantam a coerência educativa nacional 
na diversidade dos Projectos Educativos específicos, que compete a cada 
escola (ou grupo de escolas) elaborar. Nas figuras IiI e IV procura-se 
sintetizar esta evolução, ou, os dois conceitos de Projecto Educativo 
Nacional. 

Em Porhigal, a publicação em 1986 da Lei de Bases do Sistema 
Educativo (L.B.S.E.), ao estabelecer os parâmetros orientadores da 



FIGURA I 
PRWECIO EDUCATIVO NACIONAL E ESCOLAS 
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estrutura e funcionamento do Sistema Educativo, reflecte já uma 
reorientação da poiítica educativa portuguesa que dá lugar a concepção 
de Projectos Educativos de Escola 

A este propósito, e para que melhor se comprove o quanto se afirma, 

vale a pena trançcrever 3 pontos da L.B.S.E., a saber.. 

Âmbito e princípios, artigo lQ: 
ponto 4 - "O sistema educatwo tem por âmbito gagrbt. a 

totalidade do territórb português - coníimmte e regiões aL(t6non-m -, mas 
d e  ter uma qressão s w  _flacíuel e ~~ de medo 
a abranger a genemlidade dos paises e dos locais em que vivam 
comwridades de poIhrgtaeses ou em que se mi&w amntmcb Metesse 
pelo cieserwiviniento e d i w @ @ o  da cxííum p o ~ s a . "  

Princípios gerais, artigo 2Q: 
ponto 3 -. 'No aoesso à aducaçáo e na sua prática é garantido a 

taios as portqeses o respeito pelo princípio da liberdade de aprender e 
de ensinar, wrn blerãncia para m as eswlhas p s í u e i s ,  tendo em 
conta, desgpuxhmk, os seguhies plirldpiou: 

a)OEstadonão~atr ibuir -seodire i todeprqgnunaraedmqüo 
e a cultum segundo quaisquer dirsctrizes -ficas, esWas, pouticas, 
ideo@icas ou ~liiJiOsas." 

Administração do sistema educativo, artigo 43Q: 
ponto 2 - ''O sistema educatwo daie ser dotado de estnctums 

administrativcrs de âmbito nacional, regbnal auújmm, qional e local, 

que as- a sua inter@açüo oorn a aimunidade madiante 
. . adequa- 

das gmus de pa&qaç& das pmfeessc#es, dos aúmos, das familias, h 
airtarquias, de de entidades h das- socfais, exxmdonóimi- 
cas e culturais e ainda de instiiui@es de car6cter ckntíí. ' ' 

Estas directrizes apontam para um Sistema Educativo consubs- 
tanciado na diversidade l o d  entendido como resultado da participação 
dos professores, dos alunos, dos pais e dos cidadãos em gemi na 
definição das diferentes expressões que o Sistema pode ter localmente. 
Poder& pois, dizer-se que a L.B.S.E. coinresponde a um Rojecto Edu- 
cativo Nacional capaz de inte@ar Projectos Educativos das Eecolas 
que traduzam os vaiores, tradições, interesses, necessidades e r e  
cursos locais. 

-90- 



A evolução do conceito de escola e o seu entendimento corno 
comunidade educativa, passa, igualmente, por uma diferente pers- 
pectiva da sua vida organizacional. 

Assim, enquanto sistema local de a p r e n w e m  e formação, a 
escola organiza-se: 

- no desempenho de funções que cumpre com determinados, 

em domínios específicos (9): 
- na dinâmica das relações de poder entre os seus actoes: 
- na gestão da tensão positiva entre directrizes nacionais e as 

necessidades, recursos e objectivos locais. 

Dos objectivos que define e da dinâmica que desenvolve enquanto 
organização depende, como refere Lerbet: 

"L.$ o seu ganho em nãodegradação, em ru%dmpia, 
ou ( 10) 

Não basta, por isso mesmo, afhmr que a escola é uma organi- 
zação, com caracte.rísticas específicas que as diferenciam umas das 
outras e que, como tal deve elaborar o seu próprio Projecto Educativo. 
Isto é, ultrapassada a concepção de escola como projecção linear de 
paradigmas gerais, o modo como é pensado e construído o Projecto 
coloca problemas em termos organizacionais que se reflectem na dinâmica 
colectiva da escola. 

Como se organiza a escola na elaboIãção deste Projecto? 
O Projecto Educativo de Escola, corresponde: 

- ao projecto do "chefe"? 

- ao projecto do "colectivot1 da organizaçáo-escola? 

- a um ''somat6rio" de projectos? 



nata-se, no fundo, de responder a questão colocada por Mintzberg: 

"(...I aomo é que os objedims, os ualores, as intenç&s, 
as naoessidades e aspirações dos actaes tomados indi- 
vidualmente se tniduzem em decisóes e a@es organi- 
2acbnais3 (1 1) 

Do modo como se organiza na identificação e resolução dos 
próprios problemas e desaiios, do modo como se mobilizam os próprios 
actores. vai depender, em grande parte, as características e a qualidade 
do trabalho realizado. 

O deserrvohrimento giobal dos alunos, a satisfação das suas neces- 
sidades e aspirações depende, no quadro geral das orientações do 
Projecto Nacional de Educação, das soluções e opções tomadas, lo- 
calmente, pela organização-escola. 

O reconhecimento desta responsabilidade e simultaneamente 
capacidade da escola, está ligada, a perspectiva organizacional com que 
é encarado, nos nossos dias, o estabelecimento de ensino. 

A evolução das teorias e modelos organizadonais e a sua concreti- 
zação na realidade escolar leva-nos, pois, a colocar as questóes: 

- Que modelo de organização é adoptado, hoje, pela escola? 
- Qual a relação entre a concepção de P.E.E. e os modelos de 

organização de escola? 

Da escola burocrática il escola o ~ ç ã o - s i s t é m i c a  

Podeti afirmar-se que as escolas, actualmente, tendem a afastar- 
-se do modelo de organização burocrática. 

Na tipología das organizações, estabelecida por Max Weber, a 
organização racional-burocrática surge como pamd@na da organização 
eficiente. 

Comparativamente a organização de tipo carismático que se ali- 
cerça nas "qualidades excepcionais" de um líder ou, relativamente a 
organização de tipo tradicional assente no "direito consuetudinário", 
que reconhece o chefe na tradição da herança, a organização racional- 



-burocrática apresenta (numa leitura adaptada a organização escola) 
como caracteristicas fundamentais: 

- um funcionamento que decorre do cumprimento de regulamen- 
tações pormenorizadas emanadas de uma autoridade central 
que, tudo ou quase tudo, prevê; 

- a existência de dependhdas hierárquicas rígidas; 

- restrição da capacidade de iniciativa e da criatividade dos ele- 
mentos que constituem a organização (professores, alunos, 
pais ....) na resolução de situações específicas locais (de escola); 

- distinção nítida entre o poder de decisão e a execução do 
trabalho (por exemplo, entre o poder central-representado pelo 
"director" - que decide e a escola que executa; entre os professores 
que mandam e os alunos que realizam o que Ihes é determinado). 

A anáiise de diversas organizações burocxáticas realizada por 
Crmier permite-nos entender como os princípios da racionalidade, pre- 
visibilidade e eficácia, considerados como tónicas dominantes dos 
modelos burocráticos se transformam em diikddades e disfunções 
no fwicionamento das escolas. Crozier afirma: 

wA rigidez com que são d e ?  as  tarefas, a relação 
as tarefas e a tede de rekgries humanas ne- 

cessádas a sua concretkcgdo torna diù;eiS as comruzi- 

caçóes entre os gnyx>s e destes com o extaior. Os 
prablemas resultantes, em uez de imporem uma refor- 
nudação do modelo, são utilizados por pessoas au 
g u p s  para rndhmmm a sua posição na luta pelo 
poder no sedo & organização; estes mmpoItamento, 
p w s u a t l e z , g m n o v a s p r e s s ó e s n o s e n t i d o &  
centralização e da regulamentação impessoal única 
saída possíuel neste sistema, pam anular priviiégbs 
abusiuos" (12) 



Uma concepção de Projecto Educativo, como algo que cabe ao 
"chefe" pensar, decidir, e também "velai' pela reaihçáo, insere-se 
nesta concepç80 de escola-burocrática. 

A análise do modo de funcionamento da escola na elaboração do 
seu P.E. segundo uma visão racional-burocrática e linear -tada 
em paradignas adoptados peias ''teorias ciássicas", levar-nos-ia a um 
estudo centrado e limitado, a pessoa do chefe - (na situação actual das 
escolas portuguesas - no presidente do conselho dlrectivo) e a sua 
capacidade de elaborar e velar pela execução de um projecto. Não seriam 
tomados em consideração elementos como a negociação, a tomada de 
decisão e a participação colegiais. Por outro lado, a identificação da re- 
ceptividade e/ou resistências que o Projecto proposto poderia encontrar 
na escola, teria urna interpretação def'uiida no quadro de compreensibili- 
dade do funcionamento das organizações burocráticas. 

Será que as escolas portuguesas hcionavam (funcionam) li- 

nearmente segundo este modelo de inspimção weberiana? 
A anáiise do que realmente se passava (e passa) nas escolas, o seu 

modo de funcionamento, ainda está, em grande parte, por fazer. A 
recente publicação de um artigo de João Barroço com o título: "Modos 
de organização pedagógica e processos de gestão da escola*. sentido de 
uma evolução" (13) deixa antever que, a publicação do trabalho de que 
faz parte este artigo, poderá comesponder a um contributo importante 
sobre o conhecimento do funcionamento das escolas em Portugal. 

Contudo e apesar das limitações impostas pela ausência de 
estudos suficientes no que se refere a realidade portuguesa, pode afir- 
mar-se que, hoje, tanto no que se refere ao funcionamento interno da 
organização-escola, como na atitude do poder cenírai (como já referido 
no capíhrlo I - ponto 3.) se assiste a construção de um navo modelo de 
escola que, afastando-se progressivamente do modelo burocrático, cor- 
responde a um diferente conceito de organização: 

Segundo Mélèse deve-se esta evolução e o construir deste novo con- 
ceito: 

'I..) a um movimento - "en r- - da_fisica à bidqgur em 
re- à sconomia, que i den t i i  a organizaçáo anno 
pnpWc& cfUndaniental das sistemas naturais e das 



sistemas sociais 
. . e náo como uma séde de "ajacts" 

prciauando mais e-. (14) 

Compreende-se, pois. a definição do conceito de organização pro- 
posta por Morin: 

'%..I uma organização é a artEculação das relações erúre 
eknmtosacindividuasqueproduz uma Lddade 

ac#npiexa ou sistema, dotada de qualidades que se 
descmkem ao nkd dos elementos ou hdivúbs. A 
organização estabelece de modo itúer-relacional urna 
liQação entre elemenbs, aaontecinienbs imhú&m 
que, desde então, se Setoma compnentes de um bdo. 
A org ~ ~ s s e g w n s o l i d a n e d a d e  

. . e sdidez r&- 

t i u a , o q u e p e m i i t e ~ m s i s t e m a u m a o e r t a p o s -  
sibilidade de duração apesar das perturbações 
&ut&riasl'. (15) 

Esta concepção de organização, aplicada a escola, permite-nos 
compreender como só e possível analisar e entender a espdcidade 
do funcionamento do estabelecimento de ensino se, do ponto de vista 
epistemológico, não nos esgotannos em paradigmas "tecnológico-ra- 
cionalistas", nem aceitarmos que, como refere Stephen Ball: 

'%..I as teolrfas da organização se tmnsfomiern em 
idedogias, porqtce usadas, e- pam legiti- 
mar certas &mias de organização". (16) 

Neste sentido, poderá dizer-se que o entendimento da escola en- 
quanto sistema, "construído social", pressupõe a participação dos acto- 
res que a constituem enquanto organização (que se pode entender por 
"colectivo'') na concepção e elaboração do Projecto Educativo de Escola. 
Esta concepção, permite compreender, as dificuldades e obstáculos que 
se levantam na implernentação de projectos que, independentemente da 
sua qualidade intrinseca, são pensados e decididos (só) pelos "chefes", 
sem a participação dos diferentes actores da organizaçãoescola. 

Um bjecto Educatiw do "colectivo" da Escola organização- 
-sistémica, deverá comsponder A referência que traduz, os valores, 
intenções, necessidades e aspirações dos actores que a constituem. 



Em Portugal, desde 1974, e mais concretamente com o desen- 
volvimento da chamada "gestão democráticatt reuniram-se condições 
fàvoI-áveis a participação de professores, alunos e encarregados de edu- 
cação na vida das escolas. 

Mas será que os Projectos Educativos de Escola que têm surgido 
após a publicação do dec. 43/89 (autonomia da escola) correspondem 
realmente aos princípios educativos e às aspirações do "colectivo" da 
escola? 

Que processos foram adoptados na sua elaboração, para que se 
possa considerá-lo o produto de um processo de negociação e de um 
acordo estabelecido entre os actores-intervenientes no sisterna-escola? 

Em oposição a uma visão racional-burocrática do funcionamento 
das organizações, o entendimento da escola como espaços onde se de- 
senvolvem fenómenos como: lutas de poder, influência mútua entre 
actores, conflito, incerteza e ambiguidade, dá-nos acesso e exige uma 
compreensão e anáiise da escola na sua compladdade-riqueza 

Uma análise que tenha em conta estes fenómenos, poderá facilitar 
a compreensão dos processos e procedimentos utilizados e dos pmble- 
mas que se colocam na elaboração de um Projecto que procure traduzir 
o pensar da escola. Só o conhecimento da natueza desses processos nos 
permitirá identificar ou não o Projecto Educativo como um Projecto do 
"colectivo" da organização-escola. 

É no desenvolvimento destes processos e procedimentos que se 
joga a dinâmica de identificação ou, inversamente, se estabelece o afas- 
tamento dos diferentes actores relativamente ao Projecto. 

Neste sentido, akmar que a escola é: 

"uma btalidade geradom de energia p transformação 
e cmib.gulaçao" (17) 

como escreve Lerbet, ao deíhir sistema, se nos permite compreender que 
a inter-relação entre os seus actores, produz uma "totalidade" e uma 
"especificidade" que diferencia e define cada estabelecimento de ensino, 
aspecto salientado pela abordagem sistémica, não nos basta para, 
claramente, como escreve NÓvm 

'%..I integmr as din-ms&s pdüicas e simbdwxs . . 
gue 

estão omnipresentes m prc~lesso educatftio." (18) 



Os quadros de referência dos projectos individuais (ou de grupo) 
dos actores do sistema-escola encen-am dimensões que é necessário 
considerar quando se fala em projecto do colectivo. 

Na categorização de modelos de organização escolar proposta por 
Borrel Feiip (19) a címcterização do que identifica como "modelos 
poiíticos" e "simbólicos" facilita-nos a compreensão destas dirnensóes. 

Um conceito de escola como lugar de luta ideológica e como 
entidade política onde se disputam espaços de influência de acordo 
com os valores e interesses individuais ou @pais é a perspectiva de 
análise dos "modelos políticos". 

E esta também a tónica da preocupação de Derouet quando 
chama a atenção para a necessidade de: 

"(...) uma &ria que não despditize o seu objecto nem 
isole o estabeiecimenb de ensino do jim&mmenb 
social gIdxir'. (20) 

No jogo das intemcções, de poderes que se criam dentro da 
organizaçãoescola, os elementos de análise realçados pelos modelos 
políticos, vêm permitir compreender situações. onde as opções tornadas, 
só se darificam a luz das trajectórias sociais transportadas para a 
organização. 

Para os modelos simbólicos de organização escolar a tónica é posta 
na "arnbiguidade" e "simbolismo". Os sigdcados e os valores "cons- 
lruídos" pelos actores que integram uma organização, são elementos 
fulcrais, na analise e compreensão do funcionamento da organização. A 
interpretação destes fenómenos, na opinião dos defensores deste 
modelo, hvorece o esclarecimento dos elementos da organização sobre 
as suas próprias opções. 

Não é só a escola como organização que intmage com outros 
sistemas, é também cada um dos seus actores, individualmente ou 
constituidos em grupos. 

Uma análise da organização escolar na óptica dos modelos políticos 
e simbólicos permite-nos entender como a legitimidade da opção de 
uma escola por uma lógica ou lógicas de funcionamento definida no 
seu Projecto Educativo deverá encontrar o seu fundamento nos acordos- 



-negociações que é capaz de estabelecer entre os seus actores directos 
e parceiros sociais entendidos como "elementosn do sistemaescoia e de 
outros sistemas (sociais, económic os... ) a que estão gados pelo seu 
percurso e património pessoal. 

Mas será que nas escolas se desenvolvem processos e se estabe- 
lecem práticas de interacção entre os seus elementos &ditadores destes 
acordos-negociações? 

A não existência desta comunicação poderá ievar B construção 
de Projectos que não são mais do que "somat6rios" de projectos 
individuais ou de grupos, com interesses distintos e que não 
comunicam entre si. 

A identificação das escolas com "anarquias organizadasn ou "sis- 
temas debilmente acopladosu, ao colocar a tónica na arnbiguidade e im- 
previsibilidade da vida organizatha, permite-nos mesmo questionar a 
possibilidade de ddmição de uma lógica de funcionamento comum. 

Para Cohen, March e Olsen (21). defensores da concepção de escola 
como "anarquia organizada", esta "anarquia" caracteriza-se íündamen- 
talmente pelo fàcto de não existir uma articulação clara entre os 
objectivos da organização e os objectivos e a acção dos actores que a 
constituem. 

Segundo estes autores, não é claro, a quem cabe definir os 
objectivos da escola, não é claro como se deve chegar a estes objectivos, 
não são claros os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 
objectivos atingidos. Estas düiculdades, têm, para estes investigadores, 
a tradução "positivan na ampla possibilidade de respostas pontuais e 
I-ápidas a exigências que eventualmente se colocam a sub-sistemas da 
escola. 

É também o reforço da importância do conceito de escola como 
conjunto de sub-sistemas com identidades próprias que prevalece 
quando se a define como "sistema debilmente acopiado". Segundo João 
Barroso, Weick pretendia com esta imagem sigdcar 

'%..I qrre os elemenbs de uma escoh, mesmo que aco 
plados por razões jmc&nais, preservam a sua identi- 
dade e os limites _fisbs ou @kas da sua qmução 
(...I". (22) 



O Projecto de Escola, a existir, seria um "acoplado" de lógicas de 
funcionamento, com princípios e objectivos diferentes ou até opostos. 

Neste sentido interrogamo-nos: 
O P.E. entendido como projecto do "colectivo'* da escola e 

tradução de uma opção por uma Maca orientadora da acção, existe? 
Se aceitarmos uma resposta positiva a esta questão o Projecto 

para aiém do valor que tem como ref-da antecipadora da acção 
educativa da escola, surge como um processo de participação, ne- 
gociação e decisão a desenvolver entre os intervenientes da 
organizaçao-escola. 

interessa, pois, que nos interroguemos sobre a dinâmica da escola 
e a criação do sistema de referências por ela encontrado, sem que isto se 
confunda, em nenhum caso, com planificações rígidas, características 
de uma racionalidade burocrática, que não tem em conta a riqueza dos 
actores. 

Compreende-se, assim, que não basta, "decretar" a autonomia e 
estabelecer que as escolas deva possuir um Projecto, para que a vida 
organizaüva da escola se altere. A autonomia constrói-se com o projecto. 



2. APRoPRIAÇÃO DA AUTONOMIA PELA ESCOLA OU A CONS- 
?'Rua0 DO SENTIDO DA POL~TICA EDUCATIVA DE 
ESCOLA 

A reflexão sobre a AVIY)NOMiA tem merecido nas últimas décadas 
uma particular atenção por parte dos investigadores esboçando-se 
mesmo o que Le Moigne chama "ciência da autonomia" (23), com a 
procura dos seus fundamentm científicos nas teorias da "auto-organi- 
zação" (24) como ahnam Dupuy e Dumouchel. 

A autonomia surge-nos, deste modo, não só como exqressão e ob- 
jectivo de movimentos de reivindicação social mas como propriedade 
inerente a todo organismo-vivo/organização social, com identidade 
própria. 

Nesta perspectiva, as escolas, como organizaç&s com característi- 
cas específicas que as diferenciam umas das outras, contêm em si 
potencialidades e capacidades de desenvolvimento da própria au- 
tonomia. 

A necessidade de assumir a própria espedlddade, na realização de 
um trabaiho educaüw eficaz e coerente, obriga cada escola a constmir 

a sua autonomia e a administração central a reconhecê-la 
É este o sentido de uma politica de desceníraiização pedagógica, 

administrativa e financeira. 
Assim, falar em Aü'K)NONIIA DA ESCOIA significa falar na de- 

finição, pela escola, de uma poiítica distinta e original que expressa no 
seu PR(UECTO E D U C A - O .  

Como que a corresponder a esta nova concepção da escola assiste- 
-se, por parte do poder central, quer nos países de tradição centrali- 
zadora, quer nos países de tradição descentralizadora (como já analisado 
anteriormente no Cap.1-2.), como que a wna ratificação da importância 
das escolas através da publicação de legislação que íhes reconhece maior 
poder de decisão em diferientes campos. 

Contudo, em Portugaí, como já referimos, estamos ainda longe de 
possuir um quadro legal e uma prática institucional perfeitamente 
dehida segundo princípios de uma política de descentdização. 



Na dimensão jurídica e administrativa da autonomia decretada 
transparecem os parâmetros restritos e as arnbiguidades em que é 

definida a descenbãlização em Portugai. 
Contudo, no caminho que falta percorrer em tennos legislativos e 

para além das medidas regulamentares que compete ao poder centrai 
irnplementar, os percursos seguidos pelas escolas podem ter uma 
importância si@cativa na construção da autonomia. 

E, pois, na perspectiva de sociológica da escola como 
organização, sqjeito da própria autonomia, que se situa a nossa 
reflexão procurando introduzir elementos fieiiitadores da funda- 
mentação teórica da autonomia. 

Com este objectivo, analisaremos dois conceitos de autonomia 
apresentados respectivamente por Le Moigne e Edgar Morin e os 
"campos de autonomia* dehidos por Mélèse. 

Começaremos por abordar num primeiro ponto a questão da 
relação entre AVM)NOMiA E IDENTíMDE DE ESCOLA e, num segundo 
ponto, a concepção de AUIY)NOMIA como GESTÃO DE DEPENDÊNCIAS. 
A ideia base aí apresentada é a de que a autonomia é um processo que 
se desenvolve na gestão de dependências entre a escola e outros 
sistemas. Estas dependências, nomeadamente as estabelecidas com a 
administração central e os sistemas económicas, sociais e culturais 

locais se geridas pela escola, de acordo com um Projecto Educativo, 
podem ser consideradas recursos que contribuem para a riqueza e 
criação da identidade da escola. 

Num terceiro ponto, com o titulo: AVIY)NOMIA ou AuIyINO1MIAS?, 
apresentaremos alguns elementos sobre os "campos de autonomia" 
identificados por Mélèse. 

A ideia base, subjacente a este terceiro ponto é a de que a au- 
tonomia, entendida como um processo, depende, nomeadamente, da 
identificação de possibilidades e da capacidade de decisão que se 
desenvolve nos diferentes domínios de actividade da escola. 



A reflexão sobre algumas questões que as dehições apresentadas 
por Le Moigne e Edgar Morin suscitam, pode ajudar-nos a compreender 
o processo de construção da autonomia das escolas. 

Para Le Moigne AUrONOMIA defhe-se como: 

'Ipmpriadade de um sistema ann capacidade para iden- 
ifmr-se e ser der&&& - ao mesmo tempo - djferente 
e rnarúer-se djferente do meio de que é sdidário" (25). 

Seleccionando nesta definição o conceito de identidade (entre 
outros conceitos presentes como: sistema, diferença, meio), podemos 
entendê-lo como propriedade emergente dos sistemas com capacidade 
de se auto-organizarem. 

A auto-organização surge, assim, como elemento hdamental na 
construção da identidade. 

Ao auto-organizar-se isto é, ao estruturar-se na realização de 
objectivos que deíhe, o sistema diferencia-se dos outros sistemas com 
quem está em inter-relação, criando a sua própria identidade. 

A aplicação deste conceito ao sistema-escola, pennite-nos en- 
tender como a autonomia passa pela construção de wna identidade 
própria de escola. Na prossecução de objectivos próprios, que têm em 
conta as interãcções que se desenvolvem entre os actores que a consti- 
tuem, as interacções que estabelece com os outros níveis do sistema edu- 
cativo e com os outros sistemas, económico, social, político, com quem 
estabelece trocas de energia, matéria e informação, a escola auto- 
-organiza-se. 

Deste modo, ao de& e prosseguir objectivos que traduzem os 
interesses, aspirações e características dos elementos que a constituem 
(alunos, professores, pais ...) e também do meio de que é parte, a escola 
assume as suas próprias potencialidades e limites. Diferencia-se dos 
outros sistemas com quem está em inter-relação, constrói a sua 
IDEiWiDADE, a sua AUIONOMIA. 



Neste sentido, poderá mesmo dizer-se que autonomia C a 
escola CONHECER-SE e ORGANIZAR-SE com o objectivo de resolver 
os pr6prios problemas e identificar novas metas a atingir. 

Construção da própria identidade, auto-organização, surgem as- 
sim, como fàctores fundamentais da escola que se propõe encontrar res- 
postas para os seus problemas e dar um sentido próprio a melhoria da 
qualidade educativa. 

Considerando que o desenvolvhnento deste processo, corresponde 
a dinâmica de concepção e elaboração do Projecto Educativo. poderá 
afirmar-se que a identidade e a autonomia da escola se constroi com o 
próprio PR- EDUCATNO DE ESCOLA. 

Mo- por sua wz, escreve: 

'%..I um ststema aberto é um sistema que alimenta a sua 
~L&w-& atratles da DEPENDÊNCIA em relagião ao 

wnceber senão em dação ann a ideia de dependerscia - .  
(...I". ( 26) 

Entendendo-se dependência como troca, inter-relação, pode 
compreender-se como a autonomia de um sistema está ligada às 
relações que estabelece. São estas relações que vão, em grande parte, 
fazer com que ele se distinga de outros sistemas e, ao mesmo tempo, 
alimentar e provocar a sua mlução. 

Morin, contesta, assim, a ideia kequentemente vulgarizada que 
confunde autonomia com independência, ao mesmo tempo que salienta, 
a não existência de antinomia absoluta entre dependência e inde- 
pendência. 

Entre uma autonomia sem dependência e um determinismo da 
dependCnda sem autonomia, a noção de autonomia concebe-se em 
relação com a ideia de dependência. 



Quanto mais são as trocas de energia, informação e matéria que um 
sistema estabelece com o "meiow, maior é a sua riqueza a sua complexi- 
dade, as possibilidades de construção da autonomia. Um sistema que 
não desenvolve estas trocas. não se nutre, tende a morrer, fechando-se. 

O relativo encerramento das escolas, marcado pelas hnteiras dos 
próprios muros e dehido por programas rígidos nacionais, ao não 
facilitar o constante fluxo de trocas de diferente natureza entre os 
próprios elementos que a constituem, cria condições favoráveis a 
entropia do sisterna-escola, ao detenninisrno da dependência sem 
autonomia. 

Unicamente dependentes de critérios, objectivos e recursos de- 
finidos a nível nacional que as uniformizam, as escolas empobrecem não 
respondem satisfatoriamente aos seus próprios problemas, perdem 
complexidade, capacidade de decisão, autonomia. 

Num sistema educativo centralizado, a definição a nível nacional de 
programas rígidos e de nonnas de funcionamento pouco flexíveis, ao 
uniformizar as escolas e ao estabelecer-lhes uma única dependência, a 
do poder central (ou regional), restringe-lhes a capacidade de qloração 
das próprias potencialidades. 

Com esta restrição, ou delimitação da sua dependência, as escolas 
têm dificuldade em desenvolver o seu campo potendal de trocas internas 
e externas, têm dificuldades de crescimento, de evolução. 

A escola aumenta a sua autonomia através das múltiplas de- 
pendêndas-interacções, que estabelece com os outros sistemas, tendo 
em conta as necessidades e W d a d e s  que identika. 

E na muitiplicidade de dependências, de inter-relações, que se 
criam condições hvoráveis a integração da escola no processo de 
desenvolvimento da sociedade. 

A variedade das dependências que desenvolve produz dife- 
rença. A gestão destas dependências 6 autonomia da escola 

DEPEND&KUS, materiais, culturais e humanas que são 
recursos potendais que podem ser identihdos, seleccionados e mobiii- 
zados de acordo com o Projecto Educativo da Escola. 

A sua gestão permite, pois, a transformação do que antes eram 
mundos distantes ou até obstáculos (fâmíiia empresas, autarquias, 
associações locais...) em riqueza. 

O PR-, com a deíbição de objectivos e a gestão de de- 
pendências expressa a construção da AVrONOMiA. 



Pelo que foi dito anteriormente pode considerar-se a autonomia 
como um processo. 

Ao definir o que chama "níveis de autonomia". Mélèse (27) permite 
que identifiquemos campos possíveis do seu desenvolvimento e que 
entendamos. simultaneamente, a relatividade do conceito. 

Como fenómeno não estático, a aquisição progressiva da auto- 
nomia pela escola, depende de decisões tomadas no quadro da explo- 
raçáo da lei existente e também das características do próprio funcio- 
namento, da dinâmica da acção colectiva, 

A relação estabelecida entre as características (sociais, materiais...) 
da escola e as decisões tomadas, vão condicionar e/ou possibilitar a 
escola, o desenvohrimento ou não de uma acção em determinado campo 
de actividade, segundo princípios e formas de organização decididas por 
ela própria. Assim se definem e constróiem os campos de autonomia da 
escola. 

Entre os campos identificados por Méièse, podemos destacar: 
AUTONOMIA OPERA~~FUA - capacidade de decidir sobre 

factores operatórios, de fixar o valor de variáveis. (Por exemplo, 
organizar horários e distribuir hinnas, não só tendo em conta os 
critérios nacionais, mas os objectivos gerais do Projecto Educativo e do 
plano de actividades anual; decidir sobre a articulação e sequência de 
actividades a desenvolver de modo a que correspondam a lógica de 
funcionamento estabelecida no Projecto). 

AUTONOMIA FUNCIONAL - capacidade de escolher as regras e os 
métodos em W o s  domínios. (Por exemplo, seleccionar e organizar as 
actividades a desenvolver - nas aulas, fora das aulas, segundo o modelo 
de escola que, no quadro das no- nacionais melhor se adapta 5s 
mctexísticas da comunidade educativa local., decidir sobre o modo de 
funcionamento dos orgãos de gestão; decidir sobre as relações a estabe- 
lecer com outros sistemas educativos, com as actividades económicas, 
culturais da região...). 

AUTONOMIA TELEOL~GICA - capaddade de definir os próprios 
objectivos. (Por exemplo, decidir no quadro dos objectivos nacionais da 



educação quais os objectivos que melhor correspondem às neces- 
sidades e aspirações da comunidade educativa local, isto é, capacidade 
de decidir sobre a lógica de funcionamento da escola). 

AUrONOMiA REPRESENTATNA - capacidade de criar e decidir 
sobre as representações da organização. (Por exemplo, construção e 
utilização da imagem da escola. Isto é, possibilidade de deíhiçZio e uso 
de características da escola, quer nas relações internas, quer nas 
relações exkmas. Esta imagem poderá servir como elemento sirnulta- 
neamente identificador e mobiiizador da dinâmica da escola. 

Nas decisões tomadas nos diferentes campos, de que demos alguns 
exemplos, a escola apodera-se e alarga a sua autonomia. A autonomia 
da escola não 6 um conceito absoluto mas um processo que se de- 
senvolve na relatividade das possibiiidades existentes em cada 
campo. 

Por outro lado, pode também considerar-se que, se a acção da 
escola comesponde a tradução linear das recomendações que a admi- 
nistração central facuta, mantendo-se o equiliírio, o status quo, ca- 
racterizado pelo uso e abuso dos mesmos objectivos, estratégias e 
recursos, estamos perante aquilo a que Mélèse chama "autommia 
reactiva". Pelo contrário, se a escola toma decisões que correspondem, 
a análise de situações especificas e são respostas a problemas concre- 
tos, é capaz de transformar as "margens de liberdade" da lei (nos casos 
em que esta não h e  é fãvorãvel) em texritórios de AUTONOMIA. Neste 
caso, estarnos perante uma "autonomia activa", perante um processo 
transfonnadonal, neguentropico do sistema-escola. 

A existência de um Projecto Educativo que resulte da tomada de 
decisão da organizaçãoescola em relação a objectivos e questões que 
identificou, ao corresponder às opções da escola traduz a deíhição e o 
âmbito da sua própria autonomia. 

Pelo contrário, a existenda de um documento a que se chama 
projecto, elaborado porque a lei assim o determina mas que não traduz 
a especificidade da escoia, não contribui para a dinâmica da construção 
da autonomia. 

Ao não resultar de uma necessidade identificada pela escola, nem 
se distinguir pela onglnaldade das soluções encontradas, dos recursos 
mobilizados, dificilmente corresponde a um processo de construção da 
AUTONOMIA. 



O contexto decisional que permite a escola conceber e elaborar 
um Projecto original e eficaz, não se esgota, nas intenções da lei. Muito 
embora a importância para a escola, das determinações estabelecidas 
pela administração central, a acção organizada dos elementos que 
constituem o sistema escola é um elemento essencial na construção e 
alargamento da própria autonomia. 

Em síntese, pode afirmar-se que é na construção da identidade e 
reconhedmento da diversidade de cada escoia; na exploração de uma de- 
pendência diversificada; e ainda na capacidade de auto-organização da 
escola que se constroi a autonomia. 

O desenvolvimento deste processo implica da parte da adrninis- 
tração centrai e das escolas, o desenvohimento de novos desempenhos 
e competências. 

Da parte do poder central, pode entre outros idenüficar-se: 

- necessidade de corresponder diversi.íicadamente às necessidades 
das escolas, de acordo com os respectivos projectos: 

- necessidade de desenvolver um sistema de avaliação que cor- 
responda simultaneamente a um processo de informação, de 
anáiise de recursos, de apoio a decisão e enriquecimento das 
escolas e não um processo de avaliação que favoreça o déficit 
global de complexidade das escolas pela standardização de 
indicadores de avaiiação; 

- necessidade de definição de um sistema de administração e 
gestão das escolas que favoreça a sua capacidade de auto- 
-organização. 

Da parte das escolas a construção da autonomia implica, entre 
outros factores: 

- a elaboração e realização de um Projecto que resulte da ne- 
gociação entre os diferentes actores sociais que constituem o 
sistema escola, com a definição de objectivos que sejam 
simultaneamente expressão dos objecthw gerais da educação e 



tradução dos interesses, valores, necessidades e recursos da 
comunidade educativa. 

- a necessidade de avaliar o seu funcionamento giobal (pedagógico, 

administrativo e financeiro). 

- a necessidade de informar e suscitar retroacçáo dos outros níveis 
do sistema educativo e dos outros sistemas (social económico, 
poiítico) com que está em interacção, relativamente aos proces- 
sos utilizados e aos resultados obtidos. 

Retomando o que atrás foi dito poderá dizer-se que estes novos de- 
sempenhos da escola não dependem exclusivamente do facto de estarem 
mais ou menos contemplados na "autonomia" d m d a  oficialmente. 

É certo, muitos factores influenciam negativamente a constru@ 

da autonomia, nomeadamente: a exessiva mobilidade dos professores; 
a falta de formação especítica; as ambiguidades na reguiamentação e 
aplicação do decreto da autonomia, por parte da administração centrai, 
a escassez dos recursos financeiros... 

Contudo, se consideramos a autonomia como um processo que se 
contrói na procura e definição da identidade do sistema @os próprios 
actores e na capacidade de se organizarem, toma-se clara a importância 
das opções da comunidade educativa. 

neste sentido que se pode entender a construção da autono- 
mia como a decisão de elabarar e realizar um projecto - no quadro 
das limitaçóes e obstáculos existentes - que corresponda A de5içáo 
de uma política de meihoria da qualidade educativa da escola 



NOTAS CONCLUSIVAS 

As linhas de reflexão que serviram de fio condutor a análise 
realizada neste capítulo: evolução do conceito de escola de unidade de 
um Sistema Educativo centralizado para um conceito de escola en- 
quanto sistema local de aprendmgem e formação; a importância da 
existência de um Projecto Educativo Nacional que reconhece o direito a 
diversidade local, na definição dos vectores orientadores da política 
educativa nacional e, finalmente, o entendimento da escola como 
organização-sistémica que, enquanto tal, tem um papel fimdamental na 
construção da própria autonomia, constituem, em nosso entender, o 
quadro em que nasce e cresce a necessidade de construção pela escola 
de um Projecto Educativo. 

Contudo, há que ter em conta que a dinâmica interna de fiincio- 
narnento das escolas, apropria-se de diferentes modos da decisão de 
construção de um Projecto Educativo. 

Este diferente modo de apropriação leva-nos a considerar a im- 
portância dos processos e procedimentos utilizados na elaboração do 
projecto e a identificar diferentes lógicas de fiincionamento das escolas. 

Na segunda parte do nosso trabalho - A Escola com Projecto - 
procuraremos introduzir elementos de anáiise sobre factores que in- 

a nosso ver, no processo de construção do Projecto Educativo de 
Escola, ao mesmo tempo que se procurará aprofundar o próprio conceito 
de Projecto Educativo de Escola. 
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SEGUNDA PARTE - A ESCOLA COM PROJECTO 



" Os tempos modernos não começam de uma vez por todas 
Meu avô já vivia numa época nova. 
Meu neto talvez ainda viva na antiga. 

A carne nova come-se com velhos garfos 

Época nova não a f ~ e r a m  os automóveis 
Nem os tanques 
Nem os aviões sobre os telhados 
Nem os bombardeiros 

As novas antenas continuaram a difundir as velhas asneiras. 
A sabedoria continuou a passar de boca em boca." 

B. Brecht 

A simultaneidade do "novo" e do "antigo" no tempo e no espaço 
corresponde também a uma realidade, no campo da educação. 

É naturai que seja assim. É porque temos memória que fazemos 
projectos. Menos desejável será a predominância do já ultrapassado, ou 
um dia-a-dia sem passado nem futuro. .. 

Se projecto significa um diferente modo de viver o tempo presente 
pela apropriaçáo do futuro, o Projecto Educativo deverá corresponder a 
procura do sentido da política educativa da escola de hoje, perspectivada 
em termos de amanhã. 

Entre constrangimentos materiais, legais, humanos e a identifi- 
cação de objectivos, nascem e desenvolvem-se projectos que ganham 
forma no espaço e no tempo. 



Um diferente modo de viver o tempo, hoje, num contexto de 
desenvolvimento científico e tecnológico, privilegia a dimensão do pre- 
sente - futuro, em contraponto com um tempo tradicional - circular - 
característico das sociedades de dominante rural que privilegiam a 
reactualização do passado, porque directamente ligadas ao ritmo da 
natureza e ao ciclo das estações. 

A reflexão e análise da obra de Gaston Pineau Temps et Contre- 
temps" (1) contribuíu para que progressivamente se fosse construindo, 
em nós, a concepção de projecto como uma medida do tempo e procura 
de sentido, em que cada actor individual, social, organizacional, no 
processo de dificil conquista do seu tempo procura apropriar-se do 
futuro. 

O ritmo do "tempo breve", quotidiano, que marca a sociedade do 
após guerra, criou a necessidade de viver e pensar, também, em termos 
de "tempo longo" - futuro, de antecipação. 

É esta dimensão do tempo - futuro - que encontramos em Pineau 
quando refere: 

"Esperar ofuturo éjb optar, j& que ofuturo - o nosso - não 
existe fora das nossas remões,  projectos, auto-organi- 
zações. Ele é tudo isto. Ele é decidido pela determinação 
das fronteiras estabelecidas com os múltiplos ruídos do 
tempo, com estes próprios tempos. A nossa relação com 
o tempo, o nosso "emprego do tempo" subdetermina-nos 
muito para além do que pensámos e imaginamos". (2) 

É nesta relação presente-futuro que se constrói o conceito de 
Projecto e se pode também identificar a sua importância na escola. 

A ideia de projecto surge assim, como elemento de uma cultura que 
se desenvolve na dinâmica da acção presente, no tempo cronológico, 
mas, também, na necessidade de reflexão sobre o ideal desejado no 
tempo-futuro. 

"Ganhar tempo", ganhando o "seu" tempo, representa um desafio 



e uma necessidade para o homem de hoje, como defende Pineau: 

"(. ..) a revolução do tempo escolhido conduz não so- 
mente a uma readaptação quantitativa do tempo, mas 
também e sobretudo ao seu 'enriquecimento', pela intro- 
dução de uma mais valia, de um sentido" (3). 

No tempo presente seja individual, organizacional ou social, a 
concepção e a elaboração de projecto(s) poderá corresponder a uma 
"mais valia" na medida em que pode significar uma procura do sentido 
a dar a vida (a escola). 

Vida do actor individual, da organização, da sociedade que, distan- 
ciando-se de um desenvolvimento de inspiração divina, se situa no 
atributo especificamente humano de pensar e conceber os próprios 
projectos. 

É neste sentido de "futuro a construirw que situamos o conceito de 
projecto, sublinhando o significado que pode ter numa lógica de auto- 
-organização da escola, como sistema finalizado. 

Aliás, quando Atlan nos fala em auto-organização como: 

"(. ..) processo de criação e de estabilização d a  novidade 
(. . .) de ordem pelo ruído. " (4) 

compreendemos como a escola, se entendida como sistema que valoriza 
a definição de novas metas e objectivos (que traduz na construção 
e realização de um projecto), pode ultrapassar a concepção de sistema 
com regulação por retroacção, caractenstico do pensamento cibemético. 

A construção do Projecto Educativo surge assim interligada a 
criatividade e a dinâmica de auto-organização da escola. 

Como diz m e a u :  

'(. ..) são os projectos, as dinâmicas de auto-organização 
que invertem o tempo". (5) 

Podemos, pois, pensar em projecto como um atributo revelador da 
capacidade de iniciativa da escola, ao mesmo tempo que o devemos 
considerar como um contributo para o melhor funcionamento da 
escola. 



Capacidade de iniciativa capaz de motivar e nortear um fun- 
cionamento gerador de melhores condições para o desenvolvimento da 
pessoa-aluno como o define Teresa Arnbrósio (ver p. 19 deste trabalho). 

E neste sentido que pensamos que: 

- o conceito que a própria escola tem de Projecto Educativo; 

- o reconhecimento da coexistência de diferentes princípios, aspi- 
rações e objectivos na escola; 

- as características da dinâmica que se desenvolve entre os actores 

que constituem a escola; 

são pontos chaves de análise do processo de construção do Projecto 
Educativo de Escola. 

Por este motivo propomo-nos nesta segunda parte - A ESCOLA 
COM PROJECTO - reflectir sobre: 

O conceito de projecto (capítulo 111) e a defmição de lógicas de fun- 
cionamento da escola, tendo em conta a participação e racionalidade dos 
actores na  elaboração do projecto (capítulo IV). 



CAPITULO TERCEIRO 

PROJECTO OU APROPRIAÇÃO 

NO PRESENTE DO TEMPO FUTURO 



1. O CONCEITO DE PROJECTO - PLURALIDADE DE LEITU- 
RAS E USOS 

Até agora temo-nos referido a PROJECTO encontrando o seu 
sentido na palavra que se lhe segue ou antecede. 

O termo projecto só por si, ressalvadas as devidas distâncias, é 
como a palavra "amor": forte, fundamental, faz parte do vocabulário 
considerado universal mas só ganha verdadeiramente significado no 
contexto de que é parte e na dinâmica que ele próprio desencadeia. 

Derivado do latim "projectu", num dos dicionários de maior divul- 
gação em Portugal, editado pela Porto Editora pode ler-se relativamente 
a palavra projecto: 

"Plano para a realização de um acto ; desígnio: tençáo; 
redacção provisória de uma medida qualquer; esboço; 
representação gráf~a e escrita com orçamento de uma 
obra que se vai realizar; cometimento na filosofra exis- 
tencial aquilo para que tende o homem e é construtivo do 
seu ser verdadeiro; empresa." (6) 

Como se verifica o significado é suficientemente lato de modo a 
permitir todas as interpretações e imprecisões que vão da sua concepção 
como um desígnio, um esboço, a uma empresa. 

No dicionário francês Littré escreve-se: 

"projecto-lançar para afrente o q w  se tem intenção de 
fazer noJUturo mais ou menos distante". (7) 

Pode considerar-se, assim, que a polissemia e a fluidez da utili- 
zação do termo - projecto - em diversos campos e situações, justifica a 
necessidade de clarificação e precisão do conceito. 

Servindo-nos do contributo dado por Boutinet (8) começaremos por 
fazê-lo - embora brevemente - a três níveis: - teórico, empírico e 
operatório. 



Na distinção que Boutinet estabelece entre estes três níveis de 
apreensão do conceito, a diferença entre empírico e operatório resulta do 
facto de considerar como empírico o exame das situações da vida 
quotidiana em que o projecto surge, enquanto que, com o estatuto de 
operatório, quer significar as dimensões constitutivas do projecto, 
dimensões estas passíveis de serem isoladas. 

NÍVEIS DE APREENSÃO DO CONCEITO DE PROJECTO 

O conceito de projecto - uma abordagem tebrica 

A abordagem teórica do conceito desenvolve-se em campos relati- 
vamente precisos, (muito embora a transdisciplinaridade existente entre 
estes campos): campo filosófico, psicológico e sociológico. 

A. Projecto em Filosofia 

Os trabalhos filosóficos sobre projecto estão profundamente mar- 
cados pela fenomenologia alemã e pelo existencialismo francês. Contudo 
segundo Boutinet, deve-se a Fichte a aparição, pela primeira vez, do 
conceito de projecto, definido na relação com um "eu", cuja essência é a 
própria temporalidade e a liberdade definidas no projecto: 

"o Jwidamento da temporalidade é 0-0: o projecto 
"de si1' realizado em liberdade, abre o horizonte do 
tempo" (9). 

A realização do "eu" pela acção, nega o "não eu" e, "pela liberdade" 
rasga o horizonte do tempo. 

Reencontrar-se-á, nos trabalhos fenomenológicos, a noção de 
projecto ligada a evocação de temporalidade do ser. Com Heidegger, o 



conceito de projecto (entwurf) surge como "desenvolvimento do ser", 
força criadora que projecta o ser no tempo. E através do projecto que o 
homem é capaz de captar, com toda a sua amplitude - "a revelação de 
l'être-au-monde" - (10). 

Vamos encontrar, também, na obra de Merleau-Ponty, segundo 
Boutinet, a definição de projecto e o reconhecimento da sua importância: 

"este mundo é inseparável do sujeito, mas de um s yeito 
que não é mais do que projecto do mundo". (1 0) 

Cada um de nós, não é mais que "um projecto de mundo" e, o 
movimento representado pela liberdade existente em cada sujeito de se 
orientar para o que não é, numa relação entre sujeito e objecto é, e 
compreende-se, na construção do projecto. 

A definição de projecto e o reconhecimento da sua importância 
acentua-se com o existencialismo francês. 

Em Sartre, o conceito de projecto define-se: 

"na ultrapassagem perpétua que arranca o homem das 
determinantes da  sua situação, que o abre ao mundo 
dos possíveis". (1  2) 

O homem ao viver numa lógica de projecto afirma-se e desenvolve 
uma acção que visa a mudança do mundo. através de si, o que o faz 
pensar-se relativamente livre. 

Em síntese, projecto, nos campos filosóficos identificados, cen- 
trando-se no homem, surge como o modo do "ser" entrar em relação com 
o tempo futuro e com o espaço a recriar, como que o projecto constitui- 
-se no modo do ser existir no mundo. 

B. Projecto e m  Psicologia 

E originária de um universo cultural diferente - o americano - a 
investigação sobre Projecto desenvolvida no campo psicológico. 

Deve-se a Peirce, W. James e a Dewey, segundo Boutinet, os 
primeiros trabalhos sobre uma psicologia de projecto. 

A sua fundamentação assenta na ideia base do pragmatismo, 
segundo a qual, toda a actividade humana tem uma relação com um fim 
determinado que ela própria define. 



É a partir desta ideia-base que se desenha, numa definição de 
projecto como - aprendizagem finalizada - que Dewey desenvolve o seu 
método - "aprender-fazendo": - a construção e realização do projecto, 
neste caso, pelo aluno, ao permitir-lhe seleccionar os próprios objectivos 
a atingir e os conhecimentos e capacidades a desenvolver, contribui, 
pela implicação do sujeito-aluno na construção do projecto, para o seu 
sucesso escolar. 

É a chamada pedagogia do projecto que encontrou algum eco em 
Portugal, sobretudo depois da reforma curricular proposta por Veiga 
Simão. (1 968-69) 

Deve ainda referir-se os trabalhos dos chamados "psicólogos da 
motivação", como Atkinson que, quer privilegiando uma referência 
temporal quer privilegiando uma referência espacial, definem projecto 
como uma necessidade de realização do indivíduo. Nuttin que privilegia 
a dimensão temporal diz: 

actividade passa-se no presente, mas ela é estimu- 
lada e orientada pelo objecto- fm-Jicturo". ( 1 3) 

ou seja, a definição da actividade no tempo, coincide com a própria 
definição de projecto. 

Por outro lado, Fraise nos seus trabalhos sobre o tempo, trabalha 
com a noção de projecto, tendo em conta dois parâmetros: - o do 
horizonte temporal e o da actividade momentânea. Diferentes estilos de 
vida das pessoas, ou a diferente relação da mesma pessoa perante 
diferentes actividades, traduz ou é marcada pelo horizonte temporal 
adoptado, isto é, pela construção, ou não, de "projectos", de acordo com 
as caractensticas intrínsecas, do indivíduo, das suas motivações e 
aspirações. 

Numa visão psicanalítica e referindo só e aleatoriamente o trabalho 
de Chasseguet - Smirgel: "L'ideal du Moi, essai de psychanalyse sur la 
maladie d'idéalité*, Boutinet ressalta a identificação que aí é feita entre 
o "ideal do eu" e Projecto, entendido como um mecanismo de sublimação 
do "eu". 



No abordagem psicológica podemos pois ressaltar como cara- 
cteristica dominante na concepção de "projecto", o processo de fonnu- 
lação de finalidades, com as suas incidências motivacionais. 

C. Projecto em sociologia 

Segundo Boutinet. deve-se a Touraine a formalização mais signifi- 
cativa do ponto de vista sociológico, do conceito de projecto. 

Que significado tem no interior da compreensão dos movimentos 
sociais, o conceito de projecto? Numa sociedade marcada pela mudança, 
que os actores sociais desejam conhecer/participar/dominar, que sen- 
tido tem a ideia de projecto? 

Da afirmação do actor social - enquanto sujeito histórico - da sua  
necessidade e exigência de criação pessoal formalizada em projecto, 
surge o conflito com o projecto colectivo da sociedade. 

A pluralidade de projectos, a articulação entre projectos individuais 
e colectivos surge como uma das características da sociedade industrial 
e pós-industrial. O actor individual na sua relação dialéctica com os 
sistemas sócio-políticos, que espaço (físico e temporal) tem para a 
construção do seu projecto pessoal? ou, colocando a questão de modo 
inverso - como participa o actor-individual na construção do sujeito 
histórico? 

Na substituição da separação entre o actor e o sistema, graças a 
ideia de sistema de acção, a sua interdependência estabelece-se pela 
participação ou nível de acção do actor na  produção de projectos. 

No seu livro "Sociologia da acção" (14) Touraine distingue níveis de 
participação que identifica como quatro níveis, ou tipos de projecto: 

1 - Ausência de projecto pessoal ou "retirada" - É a "aposentação 
da vida", ou a não participação, na  sua própria organização e da 
sociedade. 

2 - Projecto individual - que se pode considerar como o primeiro 
nível de participação real. As organizações (profissionais, sociais.. .), são 
utilizadas como campos para a realização do projecto pessoal do 
indivíduo. 



3 - Projecto colectivo - liga o indivíduo a um grupo concreto (pro- 
fessional, familiar.. .) considerado como grupo de identidade, onde de- 
senvolve e insere o seu projecto. Existe articulação entre projecto indi- 
vidual e do grupo. A perspectiva da organização mais vasta - (da so- 
ciedade no evoluir da história) não é considerada, na elaboração e 
realização deste projecto. 

4 - Projecto organizacional - Touraine considera este tipo de 
projecto, como o que exige um nível de participação mais elevado. O 
sujeito individual manifesta-se através do seu papel como actor social, 
na acção que desenvolve motivada pela consciência de pertencer a 
organização concebida ela mesmo como uma mediação entre o indivíduo 
e o sujeito histórico. 

O projecto pessoal é complementar do projecto organizacional; é 
participando neste que o projecto pessoal manifesta as suas exigências 
de criação e de motor no evoluir histórico. 

O conceito de projecto e a sua utilizaçiío empírica 

Nos diferentes contextos da vida quotidiana e na multiplicidade de 
utilizações empíricas do conceito de projecto - ligado a ideia de anteci- 
pação da acção, operacionalização de um querer que se situa no tempo 
e no espaço futuro - distinguiremos os cinco registos diferentes, identi- 
ficados por Boutinet, a saber: situações existenciais; actividades; ob- 
jectos; organizações; sociedade. 

A. Situações existênciais 

Escreve BOUTINET: 

'(. ..) As idades d a  vida tendem, cada vez mais, a 
obedecer a urna íógica de projecto, como se tratasse, 
deste modo, de lutar contra a irreversibilidade do tempo, 
como se fosse preciso, permanentemente, reorientb-la 
(...)" . (15) 



Mais do que nunca, se fala e somos incitados a construção de 
"Projectos de Vidaw como elemento importante de relação do sistema 
pessoa com outros sistemas da sociedade. 

No desenvolvimento do que Pineau chama "política de autogestão 
do tempow (16) e reconhecendo as diferentes maneiras de viver o tempo, 
segundo os ciclos de vida, poderiamos juntar uma sétima coluna (veja- 
-se Quadro 111) a tábua apresentada por Pineau em: - "Les diffèrentes 
périodisations du cycle de view (1 7). 

Nesta sétima coluna procura identificar-se um tipo privilegiado de 
"projecto" relativamente a cada um dos ciclos de vida referidos por 
Pineau. Poderia dizer-se que a existência de um Projecto de Vida se 
alarga ou restringe na articulação que se estabelece entre os diferentes 
projectos que se vão construindo no tempo, no desdobrar dos ciclos de 
vida. 

B. Actividades 

Nesta outra acepção de utilização empírica, a concepção de projecto 
já não está ligada, privilegiadamente, a uma ideia ou penodo davida mas 
a uma actividade a promover - a um processo a desenvolver. 

Neste caso, a focalização do projecto corresponde aos objectivos e 
acção a desenvolver por exemplo, por um partido político, por uma escola 
- reduzindo-se, por vezes, a um plano de actividades. 

Pensar as actividades em termos de projectos, ganhou tal im- 
portância nos nossos dias que se pode mesmo falar numa nova acti- 
vidade profissional: a de chefe de projecto, director de projecto, analista 
de projectos e de todos os intervenientes encarregados de constituir um 
grupo capaz de conceber, implementar e avaliar um projecto. 

C. Objecto 

A ideia de projecto, em investigação está intimamente ligada a 
construção do - objecto -. 

Pode falar-se em investigação, sem falar em projecto? A construção 
e definição do objecto a investigar faz parte integrante do projecto. Como 



QUADRO 111 
CICLOS DE VIDA E PROJECTOS INDIVIDUAIS 

LES DIFFÉRENTES PÉRIODISATIONS DU CYCLE DE VIE 
(traduit et adaptC de C. et B. Houle, Lifebng Education, New Delhi, AIEPA. 1970) 
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diz G. Bachelard: 

"para que haja conhecimento cientíjlco, é necessária a 
existência de um projecto que construa um 'objecto', 
onde a teoria e a experiência se liguem numa veni- 
cação". (18) 

A nossa experiência pessoal, confirma a importância da relação: 
construção do "objecto" e projecto. 

D. Organizaçóes 

Hoje, todas as organizações tendem a declarar-se possuidoras de 
um projecto. O modo como o concebem, podendo diferir muito, acarreta 
diferentes dinâmicas organizativas. Quando analisamos, atrás, diferen- 
tes modelos de organização escolar esta diferença surgiu clara. 

Nas diferentes correntes existentes sobre o funcionamento das 
organizações, o conceito de projecto surge, frequentemente, como um 
instrumento capaz de definir o caminho a seguir pelos diferentes elemen- 
tos da organização e as estratégias a optar no sentido de tomar mais 
coerente e eficiente a acção relativamente aos objectivos que se pre- 
tendem atingir. 

A existência, ou não, de projecto nas organizações (empresariais, 
sociais, religiosas.. .) contribui para que se estabeleça uma distinção 
entre as diferentes concepções que a organização tem do seu trabalho. 

Procuraremos, posteriormente, desenvolver esta ideia, relativamente 
a organização escola. 

E. Sociedade 

Actualmente, atravessamos do ponto de vista histórico, um 
momento de mudançavisível que põe em causa o "projecto de sociedade" 
definido por alguns países e nações. Assistiu-se a morte do "projecto 
socialista* dos países de leste da Europa e assiste-se a novas inter- 
rogações sobre a continuação ou a alteração do projecto de sociedade dos 
países de orientação capitaiista. Quando se afirma que a sociedade, hoje, 
requer um projecto, está-se deliberadamente a rejeitar uma concepção 



(tradicional) da sociedade como reprodutora de uma ordem ancestral 
inscrita no seu próprio funcionamento. 

Sem querermos entrar aqui numa análise da concepção de Projecto, 
concepção de História e evolução da sociedade (19). limitamo-nos a 
identificar dois autores que, com concepções diferentes da sociedade, 
ensaiam análises de "projectos de sociedade" no devir histórico. Refe- 
rimo-nos a Touraine (20) e Garaudy (2 1). 

Poder-se-á, hoje, falar (contraditoriamente) em Projecto de História? 
O nascimento de um conceito de História que, ligado ao desenvolvimento 
das ciências políticas, sociais e tecnológicas, abre perspectivas e traça 
caminhos previsíveis ao futuro do homem e das sociedades, levaria a que 
a história fosse presente-futuro mais do que presente-passado. 

Do nosso ponto de vista quando Fukuyama (22) fala em "fim da 
história" preconiza uma sociedade futura dimensionada, estabilizada, 
no modelo da sociedade capitalista actual. Neste sentido, constrói um 
projecto de sociedade que ignoraria, fatalmente, a dimensão da acti- 
vidade e dinâmica que se desenvolve cada dia nas inter-relações hu- 
manas, como defendem quer Touraine, quer Garaudy nas obras assi- 
naladas na bibliografia. 

A História, talvez seja, o Único campo onde, na nossa opinião, não 
há  lugar para projectos. O conhecimento, o movimento, o aperfeiçoamento 
do homem e da sociedade, exigem a capacidade de interrogar o tempo e 
os seus acontecimentos mas, a História, cabe só compreendê-los e 
interpretá-los. 

Projecto como conceito operat6rio 

Encontramos também a utilização da palavra e do conceito de 
projecto numa dimensão operatória, como introdução de uma alteração 
numa situação, mediante a utilização de dispositivos definidos. 

Neste caso, mais do que entender ou descrever uma situação o 
projecto, no seu valor operatório transforma esta situação segundo uma 
estratégia definida. E este o conceito de projecto adoptado frequente- 
mente em áreas de actividade como a arquitectura e a gestão. 

Em arquitectura a ideia de projecto confunde-se com a própria 
história da arquitectura. Como refere Boutinet, referindo-se ao projecto 
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em arquitectura: 

"é uma passagem obrigatória para a realização de uma 
obra, circunscrita num espaço L..) todo o edijkio com- 
truído exprime, de um certo modo, a representação de 
um projecto que o precedeu. A realização arquitectural 
será a passagem do espaço do projecto ao espaço do 
objecto". (23) 

Esta "passagem" obedece a todo um processo, feito de etapas e 
instrumentos que se confundem, no seu todo, com a concepção do 
projecto. 

No campo da gestão, a chamada "gestão por projecto" nasce nos 
E.U.A., nos anos 1940-1959, na indústria de armamento e defesa aero- 
-espacial, estendendo-se, progressivamente, a outros campos de acti- 
vidade. 

No campo empresarial, a adopção da chamada "gestão por projectow 
tem-se vindo a generalizar nos últimos anos. Contudo esta adopção feita 
por muitas empresas, não implica, só por si, a renovação e reforrnulação 
da estrutura matricial da organização que o adopta. 

Aliás, a organização burocrática, racionalista, pode utilizar uma 
"gestão por projectow como meio de garantir uma maior rigidez e 
eficiência dos objectivos definidos pelo topo da hierarquia. 

Mas, cada vez mais, nas organizações, a "gestão por projecto" surge 
ligada a necessidades de desenvolvimento e inovação. 

Procura-se, deste modo, garantir a participação e criatividade dos 
actores que constituem a organização no pressuposto de que esta 
participação é um elemento fundamental na obtenção de uma maior 
"produtividadew. 

Numa "gestão por projectow que tenda a ultrapassar as forrnas 
burocráticas e rígidas das organizações tradicionais, Boutinet (24) 
distingue pontos essenciais na elaboração do projecto, de que podemos 
destacar: 

1 - definição clara do projecto no tempo: 
2 - identificação das questões fundamentais, traduzidas em finali- 

dades do projecto, e correspondendo as novas exigências e ne- 
cessidades; 



definição das responsabilidades dos diferentes elementos que 
participam no projecto (o grau de implicação estabelecido 
decorre da motivação que se pretender que os actores tenham 
relativamente ao projecto e da complementaridade entre or- 
ganização piramidal e horizontal; 
afectação de todos os actores da organização, acarretando a 
modificação das próprias práticas. 

Poderá dizer-se, em síntese, que a gestão por projecto, uma vez que 
é decidida pela direcção da organização, como fonte de criatividade e 
inovação, escapa, temporariamente, e em parte, ao topo da hierarquia. 

Com esta breve análise, sobre o conceito de projecto, e sobre a sua 
utilização em diferentes campos, constatamos, simultaneamente, a sua 
riqueza e a sua polissemia. No entanto, existem, tal como expusemos, 
referências teóricas que permitem a construção de um quadro de com- 
preensibilidade do conceito de Projecto no âmbito da educação e 
especificamente do estabelecimento de ensino. 

PROJECTO EM EDUCAÇÃO 

No campo da Educação, na literatura especializada actual ou 
historicamente datada, assim como na vida prática dos educadores, a 
referência ao termo PROJECTO é frequente: Projecto pedagógico; Peda- 
gogia de projecto; Projecto educativo; Projecto de formação de profes- 
sores; Projecto de intervenção cultural; Projecto de escolas 
profissionais.. . PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA. 

Esta profusão do uso da palavra pode ser entendida como uma 
intenção valorativa do que se propôs ou se pensa desenvolver. A ideia de 
"projecto* contém, em si mesma, a carga positiva ou, pelo menos, o 
beneficio da dúvida que se deposita numa intenção que se declara. 



Bru e Not ao referirem-se a projecto no campo da educação 
escrevem: 

"(. . .) o projecto concretiza uma intenção, define um fun e 
prevê um certo número de meios para o atingir; precisa- 
-se sob a forma de programa de actividades sucessivas 
através das quais estes meios serão realizados" (25) 

Nesta noção as dimensões: objectivos; meios e tempo são valori- 
zadas, o que é comum a grande parte de definições e mesmo ao sentido 
vulgar da palavra. 

Numa outra definição, proposta por Val são introduzidos outros 
elementos: gestão do tempo; negociação entre parceiros: avaliação: dife- 
rentes "naturezas"; grau de complexidade. Refere Val: 

"projecto sendo o que temos intenção de fazer num 
futuro mais ou menos longínquo, pode ser de natureza 
concreta ou intelectual, simples ou complexo, implica 
uma confrontação, uma negociação permanente entre 
parceiros. Permite avaliarpermanentemente o realizado 
relativamente ao previsto". (26) 

Esta concepção, menos abrangente por ser mais especificada, é 

também, menos susceptivel de utilização generalizada, podendo ser um 
conceito a considerar na análise do Rojecto Educativo de Escola. 

Contudo, a profusão de utilização, como dizíamos, tem conduzido 
ao que Boutinet chama de tripla confusão: de linguagem, de significado 
(atribuido a acção) e de motivações (27). 

Com o objectivo de evitar a tripla confusão referida por Boutinet, 
limitar-nos-emos, no âmbito deste trabalho a distinguir, brevemente, o 
que entendemos por: projecto pedag6gico: pedagogia de projecto e 
projecto educativo. A nosso ver, são estas concepções que mais se têm 
prestado a dúvidas e sobreposições relativamente ao Projecto Educativo 
de Escola. 



Projecto pedag6gico 

Define os objectivos, as actividades, as estratégias, os recursos e os 
processos de avaliação considerados adequados a apropriação do saber 
e a realização de novas aprendizagens, em domínios específicos, facilita- 
dores do desenvolvimento global do formando. 

É um trabalho que requer uma mobilização de conhecimentos e 
técnicas por parte do formador em vários domínios, nomeadamente, 
científico, didáctico e psicológico. 

Por isso mesmo, entende-se como uma acção a ser desenvolvida por 
profissionais especialmente preparados e motivados para o seu desem- 
penho. 

Refere Boutinet: 

"A pedagogia contrariamente h educação é circunscrita 
a situações bem defuiidas (...I trata-se de encontrar os 
meios adequados para permitir aos alunos a apro- 
priação de um novo saber." (28) 

A amáigama existente entre "educativo" e "pedagógico" tem levado, 
por vezes, a dificuldades de relacionamento e de diálogo entre 
"professores" e "encarregados de educação". Na elaboração e realização 
do Projecto pedagógico, exige-se que os professores, como formadores 
especializados, tenham uma capacidade que é simultaneamente uma 
responsabilidade de definição do processo de aprendizagem dos forman- 
dos-alunos, que não se espera que os pais tenham. 

Pedagogia de projecto 

Corrente da pedagogia que tem como principal objectivo implicar 
directamente o aluno na construção do seu próprio saber, saber-fazer e 
saber-ser. 

Privilegiando uma formação-aprendizagem individualizada ou de 
pequenos grupos, concebe-se como a acção pedagógica e educativa que 
melhor valoriza o respeito pelo formando, mais "explora" as suas 



potencialidades e características e melhor corresponde a satisfação das 
suas necessidades. 

Deve-se a Dewey a expressão "aprender fazendow como já ante- 
riormente referimos, e o grande impulso para que o formando-aluno 
passasse a ser visto como actor principal do seu projecto de formação e 
desenvolvimento. 

Ao deixar de ser considerado um elemento passivo, "objectow de 
formação, a participação que o formando-aluno desenvolve na elabo- 
ração do próprio projecto, assegura o seu interesse e transforma-se em 
parte integrante da aprendizagem. A colaboração na definição de ob- 
jectivos, na selecção de conteúdos e actividades assim como no desen- 
volvimento da própria avaliação, (ou seja, na construção do próprio 
projecto de aprendizagem), contribui para garantir a motivação e a im- 
plicação indispensáveis a aprendizagem. 

Projecto educativo 

Um projecto educativo comparativamente a um projecto 
pedagógico não pode conceber-se circunscrito a situações de aprendi- 
zagem frequentemente delimitadas a um espaço e a um tempo bem 
definidos. 

Entende-se Projecto Educativo como a opção por valores e finaii- 
dades, a definição de uma orientação com que se pretende o desen- 
volvimento e a inserção criativa do sujeito em diferentes situaçóes. 

Estes valores e princípios podem ser, nomeadamente, de natureza 
social, cultural, política, religiosa ou profissional e mobilizados em 
termos individuais ou colectivos em diferentes espaços e tempos (pro- 
jecto individual ou de um grupo ou de uma organização). 

Limitando ainda o campo de utilização da concepção de projecto 
educativo aos jovens, a sua elaboração implica, pela importância de que 
se reveste (e, para além, do próprio sujeito) a colaboração entre parceiros 
directamente interessados no sujeito-objecto do projecto educativo. 
Entre estes parceiros, podem distinguir-se: 

- num círculo restrito, pais/encarregados de educação e escola: 



- num círculo mais alargado, as instituições sociais, políticas. 
profissionais e também religiosas. 

A escola surge assim como um espaço, entre outros, que se deve 
dotar de um projecto educativo. 

Contudo, a responsabilização relativamente a elaboração e reali- 
zação de um Projecto Educativo (de jovens) não pode ser, como se 
compreende pela sua própria definição, um exclusivo da escola. Pen- 
samos, por isso mesmo, que esta não pode ter pretensões de decidir 
sozinha (entenda-se, só os professores) o projecto educativo dos jovens 
com quem trabalha, nem o confundir e delimitar num projecto peda- 
gógico. 

A colaboração com os outros parceiros surge assim, para a escola, 
como um elemento fundamental na formulação de finalidades sus- 
ceptíveis de polarizar uma acção conjunta a desenvolver. 

Mas, o projecto educativo dos jovens é uma questão bem mais 
complexa do que aquilo que uma negociação entre parceiros pode 
resolver. Como construção de referências o projecto educativo não se 
esgota na planificação de um plano de acção conjunto. 

Nos limites destas breves referências a cada um dos tipos de 
projectos identificados, e na precaridade da tentativa de os distinguir, o 
alerta de Boutinet relativamente aos projectos educativos, parece-nos 
um ponto fundamental a ressaltar: 

"Por que ele é mais d a  ordem do discurso que do 
operatbrio, o projecto educativo estd ameaçado pela 
justfiação ideológica: em vez de signfiar um estado 
fituro a construir, ele simboliza um lugar a defender" 
(29) 

Como compromisso ideológico, a importância do Projecto Educa- 
tivo encerra o risco de utilização como justificação de uma racionalização 
social. 



2. PROJECTO EDUCATNO DE ESCOLA 

Juntar a palavra Escola (no seu sentido tradicional) ao que atrás 
afirmamos relativamente ao "projecto" e "educativou, acarreta ime- 
diatamente como pontos furos e pré-determinados, a ideia de um espaço 
fisico (delimitado pelo edifício escolar), de um tempo (percurso-anos de 
escolaridade dos alunos) e de objectivos (gerais de educaçiio e 
especificas de "discipíina"). 

Se pensássemos em Projecto Educativo de Escola como um docu- 
mento com fronteiras rígidas definidas por estes pontos, o nosso 
trabalho terminava aqui, ou até, melhor dizendo, talvez não tivesse razão 
de ser. 

Contudo, se recordarmos o que afirmamos sobre a evolução do 
conceito de Escola e a definirmos como: organizaçiio com característi- 
cas prõprias, sistema local de formaçiio e aprendizagem, consti- 
tuído por alunos, professores, pais/encarregados de educaçiio, re- 
presentantes do poder autárquico, econõmico, e social que compar- 
tilhando uma herança comum, constituem um todo, com ca- 
racterísticas específicas e com uma dinâmica prõpria, adquire-se a 
percepção de que na definição e desenvolvimento da acção educativa a 
ter aí lugar, é imprescindível ter em conta a especificidade de cada 
comunidade educativa, para que se possam criar condições favoráveis 
ao desenvolvimento da pessoa-aluno. 

Deste modo, o Projecto Educativo de Escola, como expressão do 
modo como a comunidade educativa assume a sua identidade, define o 
sentido da sua acção educativa, afirma a sua autonomia, revela-se um 
elemento fundamental da dinâmica e do desenvolvimento da vida or- 
ganizativa da escola. 

Recordando e sintetizando o que se tem vindo a &mar pode 
considerar-se o Projecto Educativo de Escola como o cerne da política 
da escola-política distinta e original da cada comunidade educativa, 
definida na gestiio de tensões positivas, principios, normas nacio- 
nais e objectivos, necessidades, recursos e modos de funciona- 
mento específicos de cada escola. 



É na intersecção das concepções de Escola e Projecto atrás 
referidas que se pode entender o Projecto Educativo de  Escola como 
um PROCESSO e um PRODUTO, uma PREFERÊNCIA e uma 
REFERÊNCIA. 

Apesar das pretensões de precisão que possamos ter, consideramos 
que o conceito de projecto resta sempre um conceito "impreciso". 

É difícil fucar os limites e o conteúdo de um conceito permanente- 
mente enriquecido pelos progressos das ciências sociais. A monumental 
obra de Boutinet "Antropologia do Projecto", já por nós diversas vezes 
referida, ajuda-nos a chegar a esta conclusão. 

Pela sua recusa em se deixar limitar por qualquer dogmatismo ou 
reduzir-se a ideia de plano ou programa (30). a reflexão sobre o conceito 
de Projecto Educativo de Escola tem, sobretudo, quanto a nós, um valor 
heuristico. 

PROJECTO: PROCESSO E PRODUTO 

"(. ..) os processos são sempre temporais, intimamente 
ligados à noção de tempo [...I e não podem ser en- 
tendidos racionalmente ou na prática como produtos 
fabricados" (3 1 )  

Esta afirmação de Ardoino remete-nos para a ideia de projecto como 
processo e maneira de ser, de existir da própria escola ao longo do tempo, 
inscrita numa lógica de acção presente. 

A decisão de elaboração do projecto, tomada pela escola representa 
o primeiro momento importante deste processo, que pode ser desen- 
cadeado por: 

- necessidades ou problemas identificados: 



- aspirações de mudança e melhoria do trabalho que se desenvolve 

na escola; ou mesmo 
- por obediência a uma ordem vinda da hierarquia do sistema. 

A partir desta decisão deverá desenvolver-se a discussão sobre os 
princípios, valores, modelos educativos por que se quer optar tendo 
em conta o conhecimento existente sobre as caractensticas, condicio- 
nalismos e potencialidades da realidade (humana e material) da escola 
(diagnóstico de situação). 

É com base nos dados recolhidos e na discussão realizada que é 
tomada a segunda grande decisão - identificaçiio dos valores e grandes 
objectivos que definem a lógica de funcionamento que deve orientar 
e mobilizar os actores na acçiio (acções) a desenvolver. 

Daí que se coloquem desde logo várias questões funcionais, a 
saber: 

- quem participa nesta discussão e decisões? (só os orgãos de 
gestão? Todos os elementos da escola?) 

- quando se realiza este trabalho? (antes do início do ano, sempre 
que for necessário?) 

- onde, em que lugares se desenrola? (reuniões especialmente 
convocadas com este objectivo, debate generalizado na escola?) 

- como se desenrola? (que elementos da realidade - humana e 
material da escola é necessário ter, que processos e "instrumen- 
tos" devem ser utilizados?) 

Da resposta encontrada para estas questões, por cada escola, pode 
resultar a riqueza do próprio Projecto. 

Daí que, numa escola que se reconhece, como construído social e, 
onde também, utilizando as palavras de Nóvoa: 

"(. ..) a influência interpessoal, o compromisso e as 
negociações são tão importantes quanto as normas 
formais e os procedimentos ofu=iaisU (32) 

a construção do Projecto corresponde verdadeiramente a um processo - 
lento, difícil, mas imprescindível. 



Processo que se desenvolve no reconhecimento da complexidade. 
racionalidade da incerteza e gestão do imprevisível, como pressupos- 
tos básicos da vida organizativa. 

Complexidade que caracteriza as inter-relações entre os dife- 
rentes sub-sistemas do sistema escola, as inter-relações entre este e os 
outros sistemas com quem estabelece interacção, nomeadamente com 
os outros níveis do sistema educativo e com organizações locais (asso- 
ciações, empresas.. .). 

Imprevisibiiidade que não se compadece com "planificações du- 
ras" pouco participadas na sua concepção, dado que, cada vez mais, "se 
impõe com maior evidência o carácter incerto e imprevisível dos fenómenos 
sociais" como refere Nóvoa. (33) 

Incerteza que reflecte um novo protagonismo do actor social e 
confirma a importância da negociação nas organizações como a escola. 

Na dimensão prospectiva da antecipação o projecto da escola não 
se impõe ignorando a contingência da construção da realidade. 

A influência da racionalidade (científica e técnica) não pode levar a 
confusão entre processo-antecipação e "previsão", isto é, como escreve 
Boutinet: 

'à leitura armada de umfuturo possível" (34) 

Como recusa de determinismos o Projecto Educativo de Escola, não 
pode corresponder a criação de um novo determinismo. 

Das decisões tomadas sobre as grandes orientações nascem os 
objectivos intermédios, as estratégias e actividades, mobilizam-se os 
recursos a utilizar a médio ou curto prazo. (Ver Figura 111) 

O projecto-processo ganha a forma de um plano de acção. 
O plano de escola surge como instrumento metodológico, como 

operacionalização no tempo e no espaço dos princípios e grandes metas 
definidas. 

O PROJECTO é assim um PROCESSO que é percurso e produto 
simultaneamente. Enquanto percurso, antecipa, diagnostica, pros- 
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pectiva, negocia, discute. decide (valores, recursos, situações), é 

referhcia. Enquanto produto, materializa-se no plano operacional, 
definindo no espaço e no tempo. objectivos, actividades e recursos. 

Como refere Norwan Ryan: 

'(.. .I" resultante constante das necessidades e das 
aspirações do meio, o projecto não estb nunca com- 
pletamente acabado ... pode adaptar-se às circuns- 
tâncias... nenhum modelo único lhe dever& ser im- 
posto." (35) 

Na concepção de Projecto, processo e produto são indissociáveis. 
O Projecto é processo para poder ser produto. 
Se alterarmos esta relação e se concebermos o Projecto Educativo 

de Escola como um produto (elaborado por alguém, não se sabe em que 
base, nem como, nem quando), que é apresentado a escola. dificilmente 
se desencadeará um processo de implicação dos actores na sua reali- 
zação. 

Um projecto concebido só enquanto produto fabricado, sem a 
participação dos actores que o vão realizar, terá, provavelmente e, por 
isso mesmo, menor reflexo na dinâmica da escola. 

PROJECTO: PREFERÊNCIA E REFERÊNCLA 

Na concepção e elaboração de um Projecto Educativo da Escola que 
se entende como um processo de que a comunidade educativa local é o 
principal actor, a existência de diferentes modos de pensar, de estar e 
interpretar a realidade é um factor importante a considerar. 

É a partir da opção por determinados princípios e/ou concepções 
que é ordenada a vida da escola: na definição do papel do professor, da 
sua relação com os alunos e os restantes elementos da comunidade: na 
concepção de "aluno" e de selecção escolar: na definição do papel dos 



diferentes elementos da comunidade; nas relações sociais, no conceito 
de saber ... é construído o Projecto Educativo. 

Construir um Projecto pressupõe deste modo que, na  escola, os 
seus actores individualmente não optem isoladamente por um princípio, 
um modelo, uma lõgica de funcionamento. 

Se um grupo ou orgão da escola o fizer, o projecto corresponde as 
suas "competências interpretativas" e não a definição de uma lógica de 
funcionamento de escola. Não se poderá falar em Projecto Educativo de 
Escola - como resultado da definição de objectivos, estratégias e recursos 
obtidos na  participação/negociação entre todos os intervenientes da 
escola. 

Poderá tratar-se, sim, de um projecto disciplinar, interdisciplinar, 
de uma acção educativa específica, definida por um grupo, ou sub- 
-sistema do Sistema-Escola. 

Para que o Projecto Educativo de Escola corresponda a definição de 
uma política educativa da escola capaz de mobilizar o maior número dos 
seus actores, é necessário chegar a "partilha de objectivos" entre os 
diferentes parceiros da comunidade educativa. 

É a realização deste trabalho de discussão dos grandes objectivos 
(identificados de acordo com o diagnóstico da situação realizado e os 
valores educativos partilhados) que produz a coesão e o consenso 
necessários a selecção de actividades e a mobilização de recursos a 
estabelecer nos planos de actividades. 

É com base na  negociação que se desenrola entre os diferentes 
parceiros que constituem a comunidade educativa que se assegura um 
compromisso conjuntura1 sobre os princípios que vão constituir a 
REFERÊNCIA fundamental que é o próprio projecto. 

Como projecto organizacional o Projecto Educativo da Escola 
traduz as preferências da comunidade educativa. Assegura a legi- 
timidade das finalidades acordadas transformando-as em Referência 
da acçHo colectiva da escola. 

É neste sentido que se entende o papel do P.E.E. na  definição da 
política educativa da escola, entendida como a definem Perrenoud e 



Montandon: 

"(. . .I a visão estratégica global de um actor colectivo que 
defende a sua identidade, os seus interesses e o seu 
Projecto no interior de um sistema mais vasto" (36) 

Finalmente, importa ressaltar, que. tratando-se de uma escolha, ao 
privilegiar (dentro dos princípios educativos nacionais) valores e ob- 
jectivos em detrimento de outros, a dimensão de progresso existente na 
escola é um elemento fundamental. Vai depender desta concepção de 
progresso e também das possibilidades concretas da escola a relevância 
do projecto na melhoria e desenvolvimento dos alunos. Aliás, como refere 
Gosselin: 

"tudo se passa como se a nossa sociedade tivesse 
necessidade de se servir das próprias projecções para 
progredir. Não há progressão sem projecção, não há 
progresso sem projecto" (37) 

Assim, se entendermos progresso como a síntese fecunda entre a 
ordem e a desordem, como afirma Morin (38), ou seja, no caso do sistema 
escola, a capacidade que este tem de se apoderar do que considera 
realmente positivo para si, na riqueza da dinâmica da sua acção 
colectiva, o projecto não pode conceber-se senão como a expressão do 
progresso defmido e construído na complexidade desta dinâmica. 

E neste sentido que se pode afirmar que a gestão de uma escola que 
se oriente por um projecto em cuja elaboração a comunidade participou, 
contraria a concepção de gestão burocrática, dificilmente inovadora, por 
que unidireccional e linear. 

Contudo, ao assumir-se como referência, o projecto pressupõe a 
"suspensHo" conjuntural do debate criativo sobre as preferências 
presentes na comunidade educativa (ver Figura IV). 

Esta suspensão conjuntural do debate, necessária ao funcio- 
namento da escola, não se confunde com a estabilidade que ameaça de 
esclerose de tipo burocrático as organizações que ignoram a variedade 
de que dispõem. 

Apotencialização, no projecto, da criatividade e do consenso social, 
transforma o projecto numa referência, portadora de progresso. 
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CONCLUS~ES AO TERCEIRO CAPÍTULO 

O conceito de Projecto e especificamente de Projecto Educativo de 
Escola que têm todos aqueles que participam na sua  construção é, 

quanto a nós, um factor importante que se reflecte nos processos e 
procedimentos utilizados na sua construção e no papel que este pode ter 
no funcionamento da escola. 

O seu entendimento como referência, processo e produto ou apenas 
plano operatório vai constituir um factor impulsionador ou não na  cons- 
trução da lógica de funcionamento da escola. 

O conceito de Projecto existente na escola começa por ser visível nas 
razões que fundamentam a decisão da sua  elaboração. 

A escola (e quem na escola?) decide elaborá-lo porque: 

- pretende dar cumprimento a uma determinação legislativa (no 
caso português o decreto-lei nQ43/89) que aponta para a elabo- 
ração de um P.E.E.? 

- quer ter um instrumento de trabalho onde estejam alcançadas 
actividades da escola? 

- sente necessidade de identificar objectivos próprios que lhe 
sirvam de referência e garantam a coerência de todo o trabalho a 
desenvolver? 

- quer resolver um problema específico da escola? 
- deseja desenvolver acções inovadoras? 

Na resposta obtida a estas diferentes hipóteses que não se excluem 
umas as outras e que procuraremos analisar com base nos dados 
recolhidos no trabalho de campo, podemos começar a compreender o 
conceito de Projecto existente e a sua  importância na  dinâmica interna 
da escola. 
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CAP~TULO QUARTO 

A CONSTRUÇAO DA LÓGICA DE 

FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 



1. LÕGICAS DE FUNCIONAMENTO E PROJECTO 
EDUCATNO 

Das orientaçóes estabelecidas no Projecto Educativo Nacional a 
elaboração do Projecto Educativo de Escola, são as caractensticas e a 
dinâmica da acção colectiva de escola que marcam a diferença que define 
o Projecto da Escola. 

A análise do ponto de vista sociológico dos sistemas de acção 
concreta que se desenvolvem nas escolas, afasta a ideia de adopção de 
um projecto como um produto alheio a realidade, humana e material, da 
escola. 

Por esta razão, consideramos que a compreensão da importância 
que o projecto assume na escola está interligada com os processos e 
procedimentos utilizados na sua construção. 

A concepção de projecto como UM PROCESSO uma REFERÊNCIA 
para a escola exige que a sua elaboração conte com a participação da 
comunidade educativa e traduza a "mais valia* resultante da dinâmica 
das inter-relações estabelecidas. 

Neste sentido, pressupõe: 

- o reconhecimento da diversidade de interesses, perspectivas e 
necessidades dos actores como "capital* da escola e factor de enriqueci- 
mento; 

- a existência de conhecimento sobre esta diversidade de princípios, 
concepções educativas e pedagógicas, aspirações, carências e proble- 
mas que coexistem na escola; 

- o desenvolvimento de processos de participação e negociação que, 
com base numa análise da situação real permitam que se chegue a 
acordos e consensos conjunturais sobre os grandes objectivos a pros- 
seguir, sobre a lógica de funcionamento que se deseja que o Projecto 
Educativo da Escola expresse. 

Neste capítulo reflectiremos sobre o conceito de lógica de funciona- 
mento e iremos descrever traços gerais que caracterizam diferentes lógi- 



cas de funcionamento das escolas, socorrendo-nos das definições pro- 
postas por Derouet nos diferentes trabalhos que constituem a sua obra 
publicada (ver bibliografia). 

Reflectiremos, também, sobre os processos e procedimentos utili- 
zados na elaboração do P.E.E.. Procuraremos criar um quadro de 
compreensibilidade que nos permita analisar como estes se reflectem na 
importância que o projecto ocupa na dinâmica da escola, na construção 
da sua lógica de funcionamento. 

A ESCOW EMPRESA; SERVIÇO PUBLICO; COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

Os resultados de uma recente investigação realizada por Dubet, 
Cousin e Guillement (1) permitem-nos considerar que o desempenho 
global da escola, tem influência no sucesso (leia-se: desenvolvimento) do 
aluno. 

A partir de uma comparação entre três escolas, com características 
sociológicas semelhantes (2) e modos de funcionamento muito diferen- 
tes, foi possível a estes autores concluir que existe um "efeito estabeleci- 
mento", correlacionando-o com a mobilização dos professores a volta de 
um projecto comum e com o tipo de organização que daí advém. (3) 

Isto é, o modo como a escola se organiza, como funciona, como se 
caracteriza o seu desempenho global, reflecte-se no desenvolvimento do 
aluno (veja-se, conceito de desenvolvimento definido anteriormente, na 
pág. 19). 

Aceitando esta ideia como um postulado, importa que relembre- 
mos, sinteticamente, algumas questões já referidas sobre o funcion- 
amento da escola. 

Até uma data recente, o funcionamento da escola parecia repousar 
no "cela va de soi". 

Defuiidas superiormente as orientações, bastava seguir as regu- 
lamentações que chegavam as escolas. 



As relações sociais, pedagógicas no estabelecimento de ensino, 
entre professores, professores e alunos, professores e família (e não 
eram, para além destes, considerados outros "parceiros"), pareciam pré- 
-estabelecidas, assegurando-se assim o funcionamento da escola. 

Como já se referiu ao longo dos anos 70 e 80 assiste-se ao 
desacreditar do "cela va de soi". Não bastam: regulamentações, pessoas 
e recursos para que a escola funcione de modo a contribuir realmente 
para o desenvolvimento do aluno. 

A copresença de pessoas e recursos não é suficiente para definir 
uma situação. 

Segundo Derouet (4) é necessário identificar, um princípio de 
ordem justa, que permita descriminar, perante os múltiplos elementos 
presentes, aqueles que são mais pertinentes a construção de uma si- 
tuação específica. 

É com base nos diferentes princípios de ordem justa - que adiante 
analisaremos - que se definem as lógicas de funcionamento da escola, se 
mobilizam os recursos. 

O Projecto Educativo deve, pois, pressupor a opção por uma lógica 
de funcionamento, como referência para o seu funcionamento. 

Escreve Derouet: 

"Se certas situações parecem acordadas, se a relação 
entre recursos que elas mobilizam parece coerente, se 
a estrutura que elas estabelecem entre as coisas e entre 
as pessoas parece justa, é preciso pôr a hipbtese que os 
indivíduos transportam para as situaçóes um certo 
sentimento de ordem justa, que subentende um tra- 
balho de construção". (5) 

O funcionamento da escola pode entender-se, pois, como uma 
mobilização de recursos que decorre de uma opção por uma ordem 
justa. 

Não se trata de uma visão do funcionamento da escola dependente, 
só, das melhores ou piores condições (materiais, legais, financeiras.. .). 
A tónica na necessidade de definição de uma lógica de funcionamento, 
a partir da qual os diferentes recursos - humanos, financeiros, legais.. .- 
são mobilizados, defendida por Derouet, focaliza o funcionamento da 
escola na dinâmica da acção colectiva da escola. 



Um estudo (6) realizado em Portugal com o objectivo de analisar 
diferentes iniciativas de escolas, desenvolvidas em contextos muito 
diferentes, corrobora a tese de Derouet. 

Neste estudo, o relato do funcionamento das escolas, (apresentado 
por elas próprias), permite-nos identificar, na diversidade de iniciativas 
e contextos, uma caractenstica comum a todas estas escolas: - a 
definição de um acordo (lógica de funcionamento) a partir do qual, 
mobilizaram recursos e foram capazes de resolver problemas que se Ihes 
colocavam. 

A razão mobilizadora pode diferir de escola para escola, mas em 
qualquer dos casos está sempre presente, um acordo sobre o modo como 
se vão abordar e tratar as questões identificadas. 

Sem subvalorizar a importância dos recursos materiais, natu- 
ralmente indispensáveis ao funcionamento da escola, importa também, 
não os sobrevalorizar, fazendo deles a razão principal do bom ou mau 
funcionamento da escola. 

A análise de Derouet, situando-se numa linha construtivista, 
afasta-se da tentativa de compreender e explicar o "efeito escola" a partir 
da identificação e correlação entre variáveis pré-estabelecidas. 

A observação empínca leva-o a conceber o estabelecimento de 
ensino, o seu funcionamento, como uma "montagem" avolta do interesse 
geral local definido na opção por uma lógica de funcionamento: 

'(. ..) para descrever os sistemas complexos como uma 
escola [...I nós usamos o termo 'montagem" que nos 
parece o melhor para dar conta desta "bricolage" situa- 
cional dos indivíduos, que toma a fonna de uma de- 
_finiçáo local de interesse colectivo [...] o acordo dos 
participantes sobre uma ordem justa, uma lógica que 
assegura a coerência dos recursos". (7) 

Interessa pois que nos interroguemos: 

- O que se entende por "lógica de funcionamento"? 

- Que lógicas podemos identificar, no funcionamento dos estabe- 

lecimentos de ensino? 



O estudo sobre lógicas de funcionamento apresentado por Derouet 
atravessa toda a sua obra publicada e tem por base segundo este autor, 
os trabalhos de Boltanski e Thévenot sobre os modelos de competência 
política que estão na origem da procura de uma ordem justa e de 
situações coerentes, na sociedade. 

Afirma Derouet: 

"Apoiando-nos nos trabalhos de Luc Boltanski e Théuenot 
9 s  tentclmos apercebermo-nos dos princípios que fnspi- 
rc/m o sentido comum da just@a, e a nossa tese é que, 

para que este sentido tenha consistência, é preciso que 

haja um acordo entre parceiros sobre uma certa de- 
fuiiçlio de bem comum local" (8) 

Isto é, uma teoria do funcionamento da escola que se refere a 
filosofia política da justiça, a construção do social a partir do debate 
sobre o que é justo, o que é melhor para os alunos. 

Compreender e explicar o funcionamento da escola será identificar 
e analisar as lógicas existentes na escola, compreender como interagem 
com o objectivo de conseguir um funcionamento coerente, com um 
princípio ou princípios de justiça, estabelecidos no Rojecto Educativo. 

Podemos pois definir 16gica de funcionamento do estabelecimento 
de ensino, como: 

A organizaç80 dos diferentes elementos e actividades que 
constituem a escola segundo principios, valores e metas identifi- 
cadas e adoptadas pelos diferentes actores. 

Assim, o princípio organizador será um princípio de ordem - de 
justiça, que permite estabelecer o acordo necessário e dar coerência a 
acção. 

A este propósito afirma Derouet: 

"Este trabalho de compromisso relativamente a um 
princípio de ordem, ordena todos os registos, permitindo 
passar da Intuição harmónica que é perceptível por 
todos, ao distanciarnento científtco de um modelo de 
competência" (9) 



A partir de princípios de justiça, é ordenada a vida de uma escola. 
Derouet identifica três lógicas de funcionamento, correspondentes 

a princípios de justiça diferentes: lógica cívica; lõgica doméstica e 
lõgica industrial. (1 0) 

Em cada lógica, correspondendo cada uma a um modelo, é possível 
identificar diferentes concepções: 

1 - do saber; 

2 - das relações sociais; 

3 - do aluno e da selecção escolar; 

4 - do papel do Professor; 

5 - do Projecto Educativo. 

A saber: 

A ESCOLA - SERVIÇO P ~ L I C O  

Lógica cívica 

Princípio de justiça - O que C justo C o que 6 passível de um 
grande nível de generalidade - justiça identifica-se com interesse 
geral. 

O estabelecimento de ensino e entendido enquanto serviço público 
nacional: 

"a escolajustfia-se por urna missão de mobilidade 
social nacional" (1 1 )  



1. SABER 

2. RELAÇÓES 
SOCIAIS 

3. ALUNO E 
SELECÇÃO 
ESCOLAR 

- - - 

O saber confunde-se com os valores gerais da 
humanidade. 
Todo o aluno deve ter acesso as formas mais 
elaboradas do património cultural do homem, 
traduzido em disciplinas, definidas em cur- 
riculos nacionais. 
Ruptura entre os saberes do quotidiano e o 
saber a que se tem acesso na escola. 
As preocupações de ordem pedagógica, não são 
fundamentais: - as ideias, os valores, os 
princípios impõem-se por eles mesmos. 
Se os alunos têm dificuldade em atingi-los, a 
causa está neles próprios (não estudam.. . não 
se sacrificam.. .I .  

- - 

Caracterizam-se pela - distância - entre os 
actores (professores e alunos; professores- 
-professores; professores-pais; escola-restante 
comunidade). 
Não é desejável, nem correcto a relação pessoa 
a pessoa. Esta relação poderia "perturbar" a 
serenidade da moral profissional do professor 
e o acesso a um universo de saberes e valores 
gerais. 

O aluno é o futuro cidadão. 
Não é tida em conta as diferenças existentes 
entre alunos, na análise do progresso realizado 
por cada um. 
Perante os objectivos gerais definidos classifi- 
cam-se e seleccionam-se os alunos - impar- 
cialmente - e - igualmente -. 



4. PROFESSOR 

5. PROJECTO 
EDUCATIVO 

- 

Funcionário público: 
Cumpre as regulamentações. Ensina segundo 
os curriculos estabelecidos e a formação 
científica adquirida. 

Não é importante a existência de um Projecto 
Educativo de Escola. 
O único projecto é o Nacional. Assegura-se 
assim a igualdade entre os alunos - futuros 
cidadãos. 
Não é considerado correcto (porque põe em 
causa a igualdade) atingir os objectivos 
nacionais, a partir da definição de objectivos de 
escola que tenham em conta as diversidades 
locais. 

Pode considerar-se a 16gica cívica como a preponderante na 
escola cuja dimensão prevalente C a de serviço público. 

A ESCOLA - COMUNIDADE EDUCATIVA 

Lógica domCstica 

Princípio de justiça - definido pela confiança depositada na 
relação entre as pessoas, no acordo pessoa a pessoa sobre o que C 
meihor. 

O estabelecimento de ensino é entendido como uma comunidade 
em que se prolongam as relações que se desenvolvem na intimidade das 
famílias. 



- 

Resultante da continuidade e ligação entre a 
escola e a vida activa. entre os "saberes" da 
vida quotidiana e o saber trabalhado na escola. 
O estudo do "meio" é privilegiado e é ponto de 
partida obrigatório. 
Critica-se o carácter intelectual do "saber feito" 
dos manuais. 
Questiona-se a divisão deste saber em disci- 
plinas curriculares. 
A pedagogia ocupa um lugar fundamental. 
É dado grande relevo a interdisciplinaridade e 
aos trabalhos de grupo. 

A relação pessoal, directa entre professores e 
entre professores, alunos, família e restantes 
parceiros da comunidade local ocupa o pri- 
meiro lugar das preocupações. 
As características de gestão familiar, interpes- 
soal, são adaptadas pela escola. 

O aluno é considerado enquanto criança/ 
/jovem, nas suas potencialidades e ca- 
racterísticas. 
Procura-se não pôr em evidência as diferenças 
existentes entre os alunos. (São evitadas as 
etiquetagens "bons"; "maus"; "difícil"; "delin- 
quente" . . . o que poderia condicionar a evo- 
lução dos alunos na personagem com que foi 
identificado num determinado momento). 
Desenvolve-se avaliação mas, evitam-se os 
momentos de classificação. 



4. PROFESSOR 

5. PROJECTO 
EDUCATIVO 

A competência profissional está ligada a um 
conjunto de qualidades pessoais, aliadas as 
profissionais (científicas e pedagógicas). 
Reconhece-se a importância da sua criatividade 
no desenvolver de situações originais, mais 
adequadas as características dos alunos. 

Modo de exprimir a identidade da comunidade 
escolar. 
Deve traduzir os objectivos educacionais gerais 
nacionais em objectivos que correspondam a 
diversidade e as necessidades dos alunos, da 
comunidade, da localidade. 

A lbgica dombstica tende a prevalecer na escola - comunidade 
educativa -. 

A ESCOLA - EMPRESA 

Lógica industrial 

Princípio de justiça - definido pela eficiicia e eficiência. 
O estabelecimento de ensino é entendido como uma organização 

dotada de equipamentos e recursos, cujo principal objectivo é o de 
contribuir para a elevação do nível de competência (sobretudo económica 
e técnica) da nação. É comparável e pode identificar-se com uma 
organização empresarial. 



1. SABER 

2. RELAÇÕES 
SOCIAIS 

3. ALUNO E 
SELECÇÃO 
ESCOLAR 

A concepção do saber resulta da operacionali- 
zação do principal objectivo: procurar a pro- 
ximidade entre as "situações de aprendizagem" 
desenvolvidas na escola e as "situações de 
trabalho" da vida activa. 

A pedagogia por objectivos e a criação de 
situações-problema é privilegiada. 

Definidas em relação da garantia que dão de 
um melhor resultado: 
admite-se, indiferentemente a existência de 
relações distantes entre professores e alunos, 
família, comunidade local ou, o desen- 
volvimento de relações pessoais - directas. 
O importante não é o desenvolvimento de um 
ou outro tipo de relações, o importante é que 
estas relações assegurem a "maestria" pelos 
alunos das capacidades e técnicas definidas 
de acordo com os conceitos de eficácia e efi- 
ciência e as necessidades do mercado de tra- 
balho. 

- - 

O aluno é o futuro produtor. 
Através de instrumentos aferidos, os alunos 
considerados mais capazes são identificados e 
estimulados. É a condição do progresso co- 
lectivo. 
Esta selecção - essencial - não deve por proble- 
mas morais mas sobretudo problemas técni- 
cos - isto é, a necessidade de instrumentos 
aferidos que permitam uma selecção eficaz. 
A avaliação, segundo uma orientação be- 
havourista, é uma questão central neste tipo 
de trabalho. 



4. PROFESSOR 

5. PROJECTO 
EDUCATIVO 

O professor é o técnico. Deve, não só possuir 
um conjunto de saberes especializados, mas 
também saber a quem e quando os deve apli- 
car de acordo com os interesses pré-definidos. 
Anecessidade de profissionais com uma grande 
soma de conhecimentos teóricos e grande 
conhecimento da vida activa é um factor 
indispensável. 

Pensado como instrumento que optimiza os 
recursos tendo em vista objectivos de eficácia 
e eficiência. 

Na escola entendida como "empresa", as concepções que obtbm 
maior adesiío siío as que caracterizam a lógica industrial. 

Nenhum destes modelos na sua forma de "lógica pura" - se encontra 
totalmente traduzido e concretizado na realidade, não corresponde, na 
sua  totalidade a nenhuma situação empírica. 

Existem sim, "competências interpretativas" (1 2) dos actores que, 
postos em situação, mobilizam referências correspondentes a princípios 
e caractensticas das diferentes lógicas. 

Além disso, e possível, encontrar nestes três modelos pontos em 
comum e distanciamentos mais ou menos nítidos. 

Uma análise de Projectos Educativos (no nosso caso, de dois 
Projectos) permitir-nos-á identificar a lógica construída pela escola como 
a opção pela preponderância de uma das lógicas descritas ou a definição 
de uma outra lógica construída na coexistência das diferentes lógicas 
idenmcadas. 

O modo como se constrói uma lógica de funcionamento da escola 
traduz-se na sua  coerência, entendida esta, como tens80 entre lógicas 
diferentes, como defende Derouet, ao longo da sua  obra. 



O estudo dos processos e procedimentos que se desenvolvem na  
dinâmica da acção colectiva da escola e nomeadamente na  elaboração 
do projecto possibilitará a compreensão do modo como se construiu a 
coerência: 

- da lógica expressa no projecto; 
- entre a lógica expressa e o funcionamento da escola. 



2. RIQUEZA E RACIONALIDADE DOS ACTORES NA ELABO- 
RAÇÃo DO PROJECTO 

"(. ..) as organizações são pessoas - nem mais, nem 
menos: não estão fora delas. (...I o que reconhecemos 
como organização é uma realidade construída, uma 
invenção social, uma ilusdo. A organização (...) é um 
construido social, real ou ilusório, feito por pessoas e 
mantido por elas." (13) 

"(. ..) é necessbrio tomar a sério a racionalidade dos 
actores e tentar compreender como, em situação, eles 
constroiem o social (...I" (1 4) 

Estas duas afirmações, respectivamente de Greenfield e de Derouet 
bastariam para justificarmos o nosso ponto de vista relativamente a 
construção do Projecto Educativo de Escola. 

Aceitar a riqueza e o carácter relativamente incerto e imprevisível da 
acção colectiva como princípios fundamentais da vida de uma organi- 
zação, toma precário um modelo de projecto assente em princípios de 
planificação dura que ignore os actores e o desenvolvimento das si- 
tuações. 

Se é possível encontrar quem defenda este modelo de projecto, 
nomeadamente, entre os partidários da racionalidade Weberiana, do 
nosso ponto de vista, C na riqueza dos actores e na sua interacçáo que 
se joga uma parte fundamental da coerência, pertinência e tambCm 
efichcia e eficiência dos projectos. Aliás, é neste sentido que elaborar 
um Projecto pode ser entendido como algo que ultrapassa a questão do 
domínio de um conjunto de técnicas e dispositivos sobre metodologia de 
projecto, para se transformar num compromisso colectivo sobre uma 
lógica de funcionamento. Neste sentido o recurso a técnicas é impor- 
tante mas permanece um auxiliar que depende das múltiplas decisões 
dos actores. 



QUE ACTORES? QUE RIQUEZA? 

A emergência de novos valores sociais (nomeadamente: a auto- 
nomia, das instituições, das regiões, das organizações e a participação 
comunitária) que informam e obrigam a uma redifinição do conceito de 
escola e a colocam num quadro de articulação com outros parceiros 
sociais, como temos vindo a referir ao longo deste trabalho, tende a 
acabar com uma redução da escola a professores e alunos. 

Uma das consequências mais interessantes de uma concepção da 
escola que integra representantes da comunidade de que ela própria faz 
parte é o aumento de potencial de riqueza resultante da interacçáo entre 
todos estes (novos) elementos. 

No caso português, os resultados desta integraçáo são ainda 
restritos, uma vez que só agora se dão (formalmente) os primeiros passos 
nesse sentido. Embora o despacho 8/SERE/89, previsse na  constituição 
do "Conselho consultivo" das escolas representantes das autarquias e 
das actividades socio-económicas locais, o conhecimento que temos do 
que se passa em grande número de escolas, diz-nos que este Conselho 
não funciona. O novo regime de direcção, administração e gestão das 
escolas (dec-lei nQ lí'2/9 1) que prevê esta participação no "Conselho de 
escola", ainda se encontra na chamada "fase experimental". 

Por outro lado, deve considerar-se, também, que, um posicionamento 
da escola (mesmo não integrando ainda, representantes da comunidade) 
como interlocutor, relativamente a outros sistemas económicos e sociais 
e aos outros níveis do Sistema Educativo, só por si, acarreta já uma vida 
interna das escolas potencialmente diferente da escola fechada sobre si 
e com relações unidireccionais com os outros níveis do SistemaEducativo. 

Estamos longe do tempo das escolas dos professores-instrumentos 
que o poder central pensava poder "utilizar" e das escolas tidas como 
espaços-anónimos e indiferenciados. 

Hoje, as opções e características dos actores tomadas indi- 
vidualmente e no desenvolvimento da acção organizada da escola são 
reconhecidas como um dos elementos chaves da organização-escola. 

Deixando de ser a vida das escolas um assunto só do poder central, 
mas, também, não se ficando por um assunto só de professores, a sua  
complexidade aumenta no alargamento da rede de interacções. 



Complexidade, ou aumento de riqueza de informação, como refere 
Mélèse: 

"(. ..) Cornplexiiiar a organização é melhor repartir, a 
todos os níveis, a percepção e a combinação de numero- 
sos factores internos e externos, assim como as possi- 
bilidades de  acçáo." (1 5) 

É neste sentido que a participação no Projecto Educativo da Escola, 
dos diferentes actores que constituem a escola, pode ser entendido como 
um recurso privilegiado da escola. 

A vivência das situações, suscita a criatividade na procura de 
soluções para problemas que a comunidade educativa, entendida como 
anteriormente a definimos, conhece de modo privilegiado. 

As suas diferentes experiências de vida e concepções sobre a 
educação, constituem um capital de informação significativamente 
alargado em relação ao existente na escola-unidade do serviço central ou 
escola como território exclusivo de professores. 

Na  verdade, se o antigo conceito de riqueza e de uma organização 
se baseava nos chamados factores de produção como: a existência de 
recursos materiais, capital, infra-estruturas, hoje, um novo conceito de 
desenvolvimento organizacional como defende M. Porter (16), alarga os 
limites impostos por estes factores revalorizando como principal riqueza 
os actores e a sua  capacidade de inovação, motivada pela troca de 
experiências-informação. 

De acordo, com este conceito de desenvolvimento de uma or- 
ganizaçiio, a escola, constituida por alunos, professores, mas também 
por pais, encarregados de educaçiio, representantes do poder- 
-autárquico, econõmico e social apresenta um maior potencial de 
riqueza. 



RACIONALIDADE E NEGOCIAÇÃO 

Se utilizarmos as palavras de Crozier e de Friedberg para definir 
mudança: 

"(. ..I processo de destruição-reconstruç& de criação 
colectiva onde se inventam e fixam novas maneiras de 
agir no jogo social da cooperação e do conflito". (1 7 )  

Entendemos como a mudança está ligada a participação e a 
negociação, a partilha de objectivos no sentido dado por estes mesmos 
autores e que anteriormente apresentámos. 

Não bastam recursos materiais e financeiros, regulamentações 
sobre o Projecto Educativo para que a escola defina uma política que 
corresponda a uma lógica de funcionamento capaz de contribuir para a 
melhoria da qualidade educativa, para o desenvolvimento do aluno. 

Não basta a existência de um projecto, mesmo com uma grande 
correcção formal, que se afim, de preferência, na sala dos professores, 
mas que não pressupôs discussão sobre as características da escola, 
repartição do poder, negociação nas opções a tomar, nos consensos a 
estabelecer. 

Se a escola é, enquanto organização, um conjunto complexo mas 
integrado cujo funcionamento resulta da interacção entre racionaii- 
dades contingentes, múltiplas e divergentes, como pensam Crozier e 
Friedberg (18), tem dificuldade mas, ao mesmo tempo, necessita de 
chegar a definição de objectivos para o desenvolvimento da sua acção 
colectiva. 

Baseando-se, embora, nos objectivos gerais de educação, definidos 
a nível nacional, a escola, frequentemente, fragmenta-se em grupos que 
traduzem diferentemente esses objectivos nacionais de acordo com os 
seus interesses, valores e princípios (relações de poder e hábitos de 
trabalho explicam, muitas vezes, o isolamento entre grupos dentro da 
mesma escola). 

Considerando a incerteza e as diferentes interpretações existentes 
sobre o que a escola deve ser e fazer, compreende-se a dificuldade de 
constnição de um Projecto que não corresponda a identificação dos 



interesses, a racionalidade de um só grupo que opte - a priori - por uma 
lógica de funcionamento A, B ou C. 

Se um grupo ou orgão da Escola o f ~ e r ,  não se poderá falar em 
Projecto Educativo de Escola - resultado da definição de objectivos 
obtidos a partir da participação de todos os actores que constituem a 
comunidade educativa, a uma "montage accordé" (19) a volta do 
interesse geral local. 

Se, no quadro do desenvolvimento de uma acção colectiva, é difícil 
chegar a uma "unicidade de objectivos", como frisam Crozier e Friedberg 
(20) é, contudo, importante, obter um consenso sobre os objectivos do 
Projecto. Objectivos que traduzam a orientação-opção por uma política 
educativa de escola. 

Chegar a uma partilha de objectivos constitui, assim, um ponto 
essencial da coerência do Projecto, da sua  elaboração a sua  realização. 

A participação-negociação desenvolvida na  comunidade educativa 
na construção do Projecto Educativo, afigura-se-nos como um processo 
possível para que se possa chegar a esta partilha de objectivos. tendo em 
conta a natureza não transitiva das relações de poder que se desen- 
volvem entre os seus actores. 

Participação-negociação entendida como um processo de: 

- levantamento da situaçiio da escola e conhecimento dos dife- 

rentes princípios (educativos/ideológicos) presentes n a  
comunidade escolar; 

- discussão destes princípios na especificidade da realidade da 

escola, dos seus problemas e da pré-figuração de objectivos a 
atingir. 

- compromisso, isto é, uma suspensão do debate baseada em 

acordos-consensos conjunturais, definidos no tempo e no es- 

paço. 

O projecto que, na sua construção, reconhece as diferentes racio- 
nalidades (interesses, aspirações próprias) dos actores, e prevê a ne- 
gociação, como um processo indispensável a desenvolver, pode contribuir 
para que, no funcionamento da escola, se passe de uma situação de 
isolamento, rotina e imobiiismo a uma situação de coesão e dinâmica. 



Isolamento: no interior da escola entre os diferentes grupos que 
existem na escola e externamente na relação da escola com as acti- 
vidades sociais, económicas, políticas da localidade e com a sociedade 
em geral. 

Rotina e imobilismo: pela repetição de práticas que garantem um 
funcionamento que não obriga a renegociações. 

A realização do projecto construido com base na participação- 
-negociação surge como a continuação da dinâmica iniciada com a sua 
elaboração. Os consensos estabelecidos transformam-se em coesão de 
esforços na implementação de uma acção colectiva de escola. 

Em conclusão, pode dizer-se, citando Mintzberg, a negociação entre 
os diferentes actores que constituem a escola, contribui para que: 

"(. . .) o sistema de poder e os objectivos da organização 
fiquem num estado de equilíbrio dinâmico." (2 1 )  

O P.E.E., dependendo dos processos utilizados na  sua  elaboração, 
surge como a consubstanciação do equilíbrio dinâmico conseguido. 



Pelo que temos vindo a referir, pode afirmar-se que a potenciali- 
zação da riqueza específica de cada escola, num Projecto Educativo, 
assente em objectivos partilhados, exige: 

- a troca de informação e energia entre os diferentes parceiros que 

a constituem; 

- a compatibilidade entre objectivos locais, objectivos do Sistema 

Educativo Nacional e objectivos de desenvolvimento da própria 
sociedade. 

A complexidade resultante destes dois grandes campos de exi- 
gências, implicam que a participação e negociação a desenvolver na 
elaboração do Projecto se baseie em processos de avaliação que garan- 
tam o diagnóstico e o prognóstico da situação da escola. 

Processos em que se apoie a construção de uma lógica interna de 
funcionamento e sirvam, ao mesmo tempo, de forma de mobilização dos 
actores na realização do Projecto definido. 

Será este, a nosso ver, o papel a desempenhar pela avaliação 
entendida como corolário da autonomia que se constrói no Projecto 
Educativo. 

O CONCEITO DE AVALLAÇÃO 

Pelo que vimos, a tentativa de melhoria do funcionamento da escola, 
passa por uma racionalidade que implica conhecimento e responsabili- 
zação por parte dos actores que a constituem. 

Poderá a avaliação contribuir para a construção do conhecimento 
que permite a opção responsável? Que avaliação? De que modo se deve 
desenvolver? 



Se, com uma transferência, talvez abusiva, nos socorrermos de 
Popper quando refere: 

"Se não podemos nuncajust fiar uma teoria, paiemos, 
isso sim, just~ficar a preferência por uma teoria" (22) 

compreendemos a necessidade de uma avaliação que justifique - aos 
actores, face a si próprios e a realidade exterior a escola - a preferência 
pela lógica definida no Projecto Educativo. 

Enquanto considerado uma unidade administrativa, organização- 
-burocrática, o estabelecimento de ensino não necessitava de desen- 
volver nenhum esforço sistemático e sistematizado de análise do seu 
funcionamento. Não lhe era dada a possibilidade de optar. O percurso a 
seguir, suponha-se, prévia e superiormente traçado. 

A avaliação. enquanto instrumento da administração central era, 
naturalmente, uma avaliação externa baseada em indicadores definidos 
no quadro da gestão nacional do Sistema Educativo e aplicada igualmente 
a todas as escolas. 

O papel dessa avaliação não era facilitar a compreensão que 
permitisse a opção local mas sim, manter a administração central 
informada de um determinado número de dados: nomeadamente, taxas 
de reprovação, mobilidade dos professores, etc., que lhe possibilitassem 
a construção de um panorama geral do sistema. Aquilo a que poderemos 
chamar: fabricar o "quadro nacional" pela soma ou "totalização do local". 

Reconhecida a diversidade existente entre as escolas, apontada a 
necessidade de elaboração de Projectos Educativos de Escolas, uma 
nova noção de avaliação se desenvolve. 

Noção de avaliação que, poderá corresponder a introdução de 
processos e procedimentos de que a organização pode dispor para 
aumentar o capital de conhecimento sobre o seu próprio funcionamento, 
ou seja: 

um suporte de reflexão; 

de comunicação; 

de formação; 

de análise de recursos: 

de apoio a decisão. 



Não se trata de demonstrar, nem de medir, o desfazamento. a 
distância em relação a um modelo geral e único. 

Não se trata de controlar, mas de facilitar a participação dos seus 
actores nas opções, auxiliar no processo de decisão que reconhece 
relativa liberdade ao sujeito na construção de uma lógica de funcio- 
namento da escola, isto é, um procedimento que permite: 

- recolher informações sobre a escola; 

- identificar opções oferecidas; 

- explicitar valores e critérios: 

- fornecer informações, permitindo analisar as opções em relação 

a critérios definidos pela própria escola. 

Poderá, pois, definir-se avaliação como nos propõe Stufflebeam: 

"(. ..) o processo pelo qual se delimita, obtém e fornece 
informações úteis permitindo julgar as decisões 
possíveis" (23) 

Processo que é diagnõstico do funcionamento presente da escola, 
operacionalizado na recolha e análise de dados pertinentes (relação 
entre o que existe e o que se pretende transformar na escola); 

Processo que é prognõstico do funcionamento futuro da escola, 
pela fundamentação que deve dar as decisões que o Projecto deve 
reflectir. 

A pertinência do processo de avaliação relativamente a elaboração 
do Projecto (tal como o temos vindo a definir) dependerá fundamen- 
talmente do modo como a escola se organiza e toma decisões relati- 
vamente a questões como: 

- Quem participa na avaliação diagnóstico-prognóstico? 

- Que objectivos/critCrios de referência identifica para a reali- 
zação desta avaliação? 

- Que actividades-questões são objecto de avaliação? 

- Que práticas - processos e instrumentos - são utilizados? 

- Como são organizados e utiíizados os resultados obtidos? 



As respostas a estas questões. procuraremos aprofundá-Ias na 
análise do trabalho desenvolvido na elaboração do Projecto Educativo 
pelas duas escolas que estudaremos. Interessa, contudo, desde já, 

estabelecer um quadro de análise para as respostas que viennos a obter. 

AVALIAÇÃO E CONTROLO 

Com o objectivo de melhor fazer entender as razões porque con- 
sideramos importante a adopção de processos e procedimentos de 
avaliação relativamente a elaboração do Projecto, interessa não con- 
fundi-los com os.processos caractensticos do controlo. 

Baseando-nos na distinção entre estes dois processos realizada por 
Ardoino e Berger (24) e também por Michel Bernard, (25) podemos, 
sucintamente, considerar como característico dos processos de con- 
trolo: 

- Actor do controlo: exterior a operação, não faz parte nem deve 

intervir nas alterações a implementar; 

- Objecto de controlo: perfeitamente definido, com fronteiras de- 

limitadas de modo a reduzir o grau de complexidade, facilitando 
a operação de controlo. 

- Objectivo de controlo: correcção do objecto identificado (referido) 

através da medição do distanciamento que apresenta relati- 
vamente a um modelo normativo e estabilizado (referente): 

- Instrumentos de controlo: indicadores estáveis e furos, isto é, 

elementos passíveis de proporcionar uma medida de preferência 
quantitativa do "objecto". 

Pode, pois, entender-se controlo como processo de medição do grau 
de conformidade (de um referido) relativamente a uma norma, a um 
modelo pré-furado (referente). 



Pelo contrário, o processo de avaliação a utilizar na elaboração do 
Rojecto Educativo, tal como o temos vindo a apresentar, subentendem: 

- Actor da avaiiação - os elementos-parceiros que constituem a 
escola e que intervêem, na implementação da acção. 

- Objecto de avaiiação - a escola, o seu funcionamento, na 

heterogeneidade e complexidade do que é e do que pensam e 
fazem da realidade concreta da escola, os diferentes parceiros. 

- Objectivo da avaiiação - a opção por uma lógica de funcio- 
namento. Lógica que não deve ser entendida como normativa 
rígida já que envolve princípios e valores. O objectivo da 
avaiiação C a procura do sentido para a acção numa pers- 
pectiva de transformação. 

- Instrumentos de avaliaçilo - um conjunto de práticas (proces- 

sos e procedimentos) definidos e organizados de acordo com o 
contexto (nomeadamente: tempo, conhecimentos sobre avaliação, 
instrumentos disponíveis) que caracteriza a própria escola. 

Como escrevem Ardoino e Berger: 

"(. ..) se o objectivo dos procedimentos de controlo é 
comparar o grau de conformidade, para não dizer, iden- 
tidade, entre um modelo de referência e os fenórnenos 
que ocorrem (...) pelo contrário a avaliação coloca-se em 
termos de signlficante e de signficado.Implica um ques- 
tionarnento sobre o sentido". (27) 

Neste sentido. a avaiiação surge-nos como um objecto a cons- 
t d r  pelos actores, pela escola. 

Esta concepção de avaliação afasta a pretensão de adopção de 
sistemas de indicadores - rígidos e fxos no seu conjunto - elaborados 
externamente a escola e a utilizar igualmente por todos os estabeleci- 
mentos de ensino. 

Hoje, devido talvez, ao peso do tecnicismo na nossa sociedade, 
questões como: actor, objectivos, objecto de avaliação parecem suscitar 
menos interesse comparativamente a questão dos - instrumentos de 



avaliaçiio. Reduzindo-se perigosamente a esta questão toda a 
problemática da elaboração do Projecto Educativo, parece esquecer-se 
que os instrumentos como meios para se realizar uma actividade, podem 
condicionar - actores, objectivos e objectos de avaliação. 

As dificuldades das escolas na construção do Projecto Educativo 
(nomeadamente as  derivadas da concepção do papel que a escola de- 
sempenha na construção da própria autonomia, aliadas a falta de 
investimento na formação dos professores e aos problemas ligados a de- 
finição da sua carreira profissional) podem ajudar a compreender a 
apetência de algumas escolas pelo fornecimento de sistemas de indica- 
dores pré-fabricados. Não justifica, contudo, que o processo de colabo- 
ração a adoptar pelas entidades externas (administração central e 
regional do Sistema Educativo) no cumprimento dos seus deveres, re- 
lativamente as escolas, se afunile no fornecimento de sistemas de indi- 
cadores e grelhas, como se tem assistido na França. 

A avaliação diagnóstico e prognóstico ao serviço da elaboração do 
projecto, não se pode confundir em nenhum aspecto, nem sequer nos 
instrumentos que utiliza, com um sistema de controlo. 

A nosso ver, a introdução de sistemas de indicadores equivaleria a 
introdução na  escola de um presente envenenado. 

Estes instrumentos poderiam ser facilitadores do - haraquiri - da 
diversidade e identidade de cada estabelecimento de ensino. 

Convém, talvez, clarificar melhor o que pensámos a este respeito. 
Reconhecemos que a existência de indicadores de funcionamento 

já definidos e estudados, poderá corresponder a facilitação da prática da 
avaliação diagnóstico-prognóstico a realizar pelas escolas. 

Mas, a escola decidirá por que indicadores optar para melhor 
recolher a informação que considera necessária. 

A uniformização dos instrumentos de recolha de dados, através de 
sistemas fxos e rígidos de indicadores, para serem utilizados em bloco, 
esta, sim, poderia conduzir ao desencadear de efeitos preversos, como a 
uniformização de objectivos das escolas. 

O reconhecimento de diversidade das escolas, começa no re- 
conhecimento da diversidade de campos, objectos e objectivos que a 
escola identifica para recolher as informações que considera pertinentes 
a elaboração do Projecto. 



A aplicação do mesmo sistema de indicadores, não poderia con- 
duzir, pelo facto de todas as  escolas se irem centrar nas mesmas 
questões, a definição dos mesmos objectivos? Considerando mesmo que 
os resultados obtidos com a sua aplicação seriam, naturalmente dife- 
rentes, a diferença entre objectivos não dependeria só do grau de conse- 
cuçáo a obter? 

No caso das escolas em Portugal não podemos comprovar esta 
hipótese (a não ser construindo-a artificialmente) uma vez que não existe 
(ainda?) a imposição de indicadores para a avaliação diagnóstico. 

Deixamos aqui esta preocupação-reflexão, com a intenção de clari- 
ficar a distinção entre controlo e avaliação e a distância existente entre 
o reconhecimento da necessidade das escolas disporem de instrumen- 
tos facilitadores da avaliação a fazer na elaboração do projecto e a 
imposição nacional de sistemas de indicadores para a realizar. 

AVALIAÇAO E COMPLEXIDADE DA ESCOLA 

Deparamos, pois, com uma nova definição de avaliação como, 
corolário da autonomia e parte importante do processo de construção do 
Projecto Educativo do Estabelecimento de Ensino. 

Concepção de avaliação fundamental para o estabelecimento de 
ensino, por corresponder a um processo de enriquecimento/de com- 
plex@cação, do Sistema-Escola. 

Aanálise da Lei de Ashby ajuda-nos a compreender melhor o porquê 
e o como da importância avaliação no processo de enriquecimento da 
escola. 

Diz a Lei de Ashby: 

"um sistema de avaliação deve ser ao menos tão variado 
quanto as possibilidades de variedade interna do sis- 
tema". (28) 



Por sua  vez, na análise a Lei de Ashby, Lerbet afirma: 

"L..) um sistema nüo se enriquece necessariamente. 
Para que este enriquecimento (ganho em variedade) 
tenha lugar, é preciso que existam condições gerais fa- 
voráveis L..) se se considera a variedade dos estados 
que pode tomar um sistema L..) a lei de Ashby permite 
deduzir um certo número de consequências, quanto à 

evolução do sistema. (29) 

A Lei de Ashby e a sua análise realizada por Lerbet, quando 
aplicadas a escola, permitem-nos compreender como, na criação de 
condições favoráveis ao enriquecimento do sistema escola, a avaliação 
(tão variada quanto o próprio sistema), impede a "redução" do sistema- 
-escola através do conhecimento que a escola pode obter sobre si própria. 

A avaliação pode corresponder, pois, a um processo de enriqueci- 
mento que impede a entropia do sistema escola, que impede o 
dCficit global de complexidade. 

No processo de negociação a desenvolver na  construção do Projecto 
a avaliação surge. assim, como um processo de informação-base do 
conhecimento necessário e a obter sobre: 

- as necessidades, problemas, aspirações e convicções do universo 
dos seus actores; 

- os recursos materiais, financeiros e legais existentes; 

- a capacidade e possibilidade da escola, mobilizar e gerar recursos 

(humanos e materiais). 

Processo de avaliação que fundamenta a decisão (30). indis- 
pensável a um Projecto que se proponha: 

- determinar no tempo e no espaço uma melhoria do funcio- 

namento da escola - a opção por uma lógica interna de funcio- 
namento; 



- mobilizar/partilhar com os próprios actores a definição e conse- 

cução de objectivos. estratégias e actividades; 

- negociar com os outros níveis do Sistema Educativo; 

- informar e suscitar retroacção relativamente aos outros sis- 
temas: sociais, económicos e políticos. 

Se projecto significa pensar a escola em termos de tempo futuro, a 
uma transgressão em relação as  formas do presente que se começa já a 
construir, então a avaliação representa, na génese do projecto, o 
elemento que dá a consistência dos materiais com que se vai 
(re)construir o edificio no tempo e no espaço. 



NOTAS CONCLUSIVAS 

E no interior da análise e reflexão teórica sobre: a escola, lógicas de 
funcionamento e construção do Projecto Educativo realizada ao longo da 
I e I1 partes deste trabalho, que se situa a questáo central do nosso 
trabalho: 

Numa escola entendida como organizaçiio que constrãi o 
prõprio Projecto Educativo: os processos e procedimentos utili- 
zados na sua elaboraçáo têm influência na coerência existente entre 
a lãgica de funcionamento expressa no Projecto e a 16gica de fun- 
cionamento da escola? 

Poderiamos, visualizar esta questão do seguinte modo: 

Lógica de funcionamento Lógica de funcionamento 
definida no Projecto - da Escola externa ao 

1 
Projecto 

Processos e procedimentos 
utilizados na elaboração do 

Projecto Educativo 

Interessa-nos, pois, compreender como se constrói o Projecto Edu- 
cativo, quem participa, como participa, se se desenvolve e como se 
desenvolve a negociação, como se obtêm os dados caracterizadores da 
situação da escola, que tipo de dados se recolhem, em que se baseiam 
as opções tomadas, já que se parte da hipótese de que os processos e 
procedimentos utilizados na sua elaboração influem na importância que 
o Projecto tem no funcionamento da escola. 

Esta questão - hipótese de trabalho, contribuíu para a delimitação 
do nosso campo de observação e para a justificação da metodologia por 
que optámos no desenvolvimento do trabalho empírico. 
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TERCEIRA PARTE - DIVERSIDADE DE PROJECTOS- 
-DIVERSIDADE DE LÓGICAS DE 
FUNCIONAMENTO 



INTRODUÇÃO A TERCEIRA PARTE 

"Ao avançar na exploração, depressa se impôs a im- 
pressão de ficar pela super- ie  das coisas: tudo se 
passava como se a definição e aplicação de  uma rneto- 
dologia de  estudo de  um projecto se  tomasse num 
artefacto para apreender uma realidade que se desrno- 
rona no essencial com a utilizaçáo de  indicadores preci- 
so~(. . .) '~.  (1) 

Este render de contas dado por Boutinet e que considerámos, aliado 
ao conceito de projecto que temos vindo a apresentar, influencia o nosso 
trabalho, deliberadamente, em dois pontos convergentes: 

- no entender a nossa própria investigação como um "projecto de 

análise e reflexão". 

- na opção por uma metodologia que não se transforme num 
artefacto que esbroe o objecto de estudo. 

Este nosso pensar, nas suas limitações e contingências, traduz-se: 

- no considerar este trabalho como o produto de uma tensão entre 

um corpo teórico e a observação e recolha de dados realizada 
sobre o objecto de estudo definido; 

- no procurar a compreensão-explicação do objecto em estudo sem 

privilegiar as suas invariâncias; 

- no pensar a escrita presente como a "suspensão" no tempo e no 

espaço da reflexão e análise efectuada: 

- no entender como conhecimento provisório as interpretações 

que se vierem a fazer; 

- no reconhecer que a riqueza eventual deste trabalho é também 

uma caracteristica que limita a possibilidade de generalização a 
outras situações, das evidências que se vierem a constatar. 



Tendo presente a hipótese de trabalho, atrás enunciada, mas 
também estes pressupostos definimos os objectivos de pesquisa, aliás, 
já referidos no plano de trabalho traçado inicialmente, a saber: 

OBJECTIVO GERAL 

Contribuir para a análise dos processos e procedimentos utilizados 
na construção do Projecto, tendo em vista a compreensão da relação 
existente entre a lógica de funcionamento expressa no Projecto e a 
lógica de funcionamento da escola. 

OBJECTIVOS OPERATIVOS 

1. - Identificar, descrever e analisar os processos e procedimentos 
utilizados na  construção do Projecto; 

2. - Identificar a lógica de funcionamento expressa no Projecto 
Educativo; 

3. - Identificar a lógica de funcionamento da  escola: 

4. - Verificar e analisar a relação exístente entre a lógica expressa 
no Projecto e a lógica de funcionamento da escola. 

No capítulo V daremos conta do processo heuristico e da metodolo- 
gia por que optámos. No capítulo VI apresentaremos os elementos 
observados e recolhidos, organizando-os e analisando-os de modo a 
permitir a consecução destes objectivos. 



CAP~TULO QUINTO 

PROCESSO HEURISTICO E METODOLOGIA 



1. CARACTER~STICAS DO ESTUDO E OPÇÕES METODO- 
L~GICAS 

Na sequência do trabalho de construção do quadro de referência do 
nosso objecto de estudo, neste capitulo, procuraremos dar conta dos 
modos e fases de investigação, descrevendo as opções e procedimentos 
metodológicos utilizados no trabalho de campo, e de que nos serviremos 
para o desenvolvimento da análise que nos propomos fazer, entendida 
esta como referem Lecointe e Rebinguet: 

"Uma operação intelectual que se serve de factos e 
observações para os pôr em relação, sobrepôr e re- 
lacionar. Guia-se por uma ou várias hipóteses e vai dos 
factos às observações, das observações às hipóteses, 
de hipótese à hipótese, da hipótese às observações para 
confumação, ampliação ou re formulação". (2). 

Pelo que afirmámos, ao longo deste trabalho, pode considerar-se 
que a nossa investigação se integra numa linha de trabalho da Sociologia 
da Educação a que poderiamos chamar de "Sociologia pragmática da 
organização escolar"(3). 

Fundamentamos esta nossa opção, lQ - na natureza do nosso 
campo e objecto de estudo - a Escola enquanto organização-sistémica, 
construido social e a elaboração do Projecto Educativo; 2Q - no quadro 
conceptual e metodológico que integrando os contributos da Sociologia 
das organizações se quer sobretudo como um método de análise e 
compreensão da realidade social. 

A compreensão-explicação que pretendemos obter acerca do nosso 
objecto de estudo afasta-se da explicação no sentido de relação es- 
tatística de causa e efeito entre dois fenómenos, aproximando-se do 



sentido de explicação apresentado por Boudon: 

"[...I uma autêntica explicação [...I não se consegue 
senão a partir do momento em que somos capazes de 
interpretareste "phenomine" como o resultado de acções 
efectuadas por agentes situados num contexto insti- 
tucional e social detenninado". (4) 

Uma primeira compreensão do nosso objecto de estudo procurámos 
obtê-la com a clarificação da problemática onde situámos a grande 
questão-hipótese de trabalho. Esta primeira compreensão-provisória 
permitiu-nos precisar os objectivos do nosso trabalho de campo con- 
tribuindo para a definição dos dados a recolher e dos meios a utilizar 
nesta investigação. 

Na construção deste percurso considerámos o desenho quaiitativo 
que privilegia a abordagem de tipo etnográfico como a opção meto- 
dológica que melhor contributo podia trazer ao trabalho. 

Como um discurso do primeiro nível, descritivo das práticas, dos 
discursos, das atitudes e comportamentos vividos em diferentes si- 
tuações pelos actores (também diferentes) e enquanto descrição holista 
da interacção de um grupo num determinado período de tempo, o 
método etnográfico afigura-se como recurso privilegiado capaz de nos 
proporcionar uma melhor apreensão da riqueza própria de cada escola 
na  construção do Projecto Educativo. 

Das descrições (feitas pelos próprios actores e também por nós com 
base no que observámos) ensaiaremos a passagem a uma explicação 
compreensiva, a que poderia chamar-se já de tipo etnológico-socioló- 
gico, já que enriquecida com a análise e interpretação dos dados obtidos, 
a luz do referencial teórico. 

Pensa-se, deste modo, poder contribuir para a compreensão da re- 
lação existente entre os processos utilizados na elaboração do Projecto 
e a coerência entre a lógica que ele expressa e a lógica de funcionamento 
da escola. É este o produto esperado da nossa investigação. 



2. PLANO DO TRABALHO DE CAMPO 

Para chegarmos a selecção da escola onde desenvolvemos o tra- 
balho de campo, não consideramos necessário, dado a sua  natureza, 
adoptar nenhum procedimento científico relacionado com escolha de 
amostras. 

Tendo presente os nossos objectivos de pesquisa não nos interes- 
sava, também, seleccionar escolas, onde o projecto existente não tivesse 
reflexo no seu funcionamento. Esta preocupação adoptamo-la como 
critério de selecção. 

Para seleccionarmos as escolas em que o P.E. fosse considerado um 
elemento importante (decidimos, embora sem intuitos comparativos, 
analisar o que se passava em duas escolas) servimo-nos de uma situação 
de trabalho com 240 professores que durante o ano lectivo de l99O/9 1 

faziam a profissionalização. 
Começámos por lhes pedir os projectos das escolas onde traba- 

lhavam. Tivemos acesso a 35 documentos e, a medida que nos iam sendo 
entregues colocávamos (em alternativa) a seguinte questão (no seu 
sentido positivo e negativo): 

- Considera que este documento é (ou não) orientador do funcio- 
namento da escola? 

Lançada esta questão aos referidos 240 professores só quatro 
professores (duas escolas) responderam positiva e inequivocamente a 
primeira alternativa. 

Intencionalmente não colocámos nenhuma questão relativa ao 
processo utilizado na  elaboração do Projecto, de modo a não sermos 
induzidos em interpretações não fundamentadas. 

Na  sua  subjectividade e contingência, a opinião-vivência destes 
professores. sobre a importância do Projecto no funcionamento da 



escola, foi o factor determinante para a escolha das duas escolas a que 
pertenciam: - as Escolas a que chamámos Verde e Azul. 

FonnaiizaçBo do contacto 

Mediado pelos professores que foram o nosso primeiro contacto 
com as escolas que seleccionamos, marcamos o primeiro encontro com 
os respectivos Conselhos Directivos com o objectivo de apresentarmos 
o pedido de autorização-colaboração para o trabalho a realizar. 

Para a formalização deste nosso pedido. tomou-se inútil (nas duas 
escolas) a apresentação da proposta-contrato que levávamos preparada. 

Após a apresentação dos nossos objectivos clarificados com a 
necessidade de passar algum tempo na escola e desejar assistir a 
reuniões (nomeadamente do C.P. ; C .D.T. ; Plenários de escola), fomos 
aceites como se aceita as  pessoas que vêm por bem: a casa é sua. 

Ficou claro, no caso da escola Verde, o interesse pelos resultados 
do nosso trabalho, comprometendo-nos a entregar o relatório final do 
trabalho ali conduzido. 

DuraçBo do trabalho nas escolas 

No período entre Janeiro e Julho do ano lectivo de 199 1 /92 fomos 
regularmente as duas escolas (uma média de uma vez por semana). 

Como diz Derouet a respeito do método etnográfico: 

"O tempo passado no terreno é a melhor garantia d a  
solidez dos resultados (...)". (5) 



Recolha e anáiise de dados 

Decorre da hipótese de trabalho e dos objectivos definidos a opção 
pelo nível organizacional como domínio privilegiado para a recolha de 
dados. 

Identificado o nível de análise e tendo em conta o quanto referimos 
na I e I1 partes deste trabalho (que constitui o nosso referencial teórico) 
elaborámos uma matriz geral de análise, a partir da qual destacamos os 
três pontos que constituem o nosso objecto de estudo: 

QUADRO iV 

OBJECTWOS E OBJECTO DE ESTUDO 
- Quadro de pesquisa - 

OBJECTIVOS 

1. A construção do 
Projecto Educativo 
de Escola 

2. O Projecto Educa- 
tivo de Escola 

3. O projecto no 
funcionamento 
da Escola 

-- - 

OBJECTO DE ESTUDO 

Processos e proce- 
dimentos utilizados 
na elaboração do 
P.E.E. 

Lógica de funciona- 
mento expressa no 
P.E.E. 

Lógica presente no 
funcionamento da 
escola 



Relativamente a cada um destes pontos identificámos as questóes 
e estabelecemos os meios e técnicas a adoptar na recolha e análise de 
dados. A saber: 

1. A construção do Projecto Educativo de Escola 

- Identificação, descrição e análise dos processos e procedimentos 
utilizados na  elaboração do P.E.E. (Quadro V). 

A concepção da escola como um "construido social" conduziu-nos 
a um entendimento dos processos e procedimentos de elaboração do 
P.E.E.. no quadro da dinâmica da acção colectiva dos actores que 
constituem a escola. 

É neste sentido que tivemos presente na elaboração do nosso 
quadro de análise as duas condições essenciais, segundo Derouet, para 
a compreensão dos processos e procedimentos utilizados na  construção 
do P.E.E., a saber: 

- "(. ..) uma teoria que não despolitize o seu objecto e náo 
isole a escola do funcionamento social global; 
- a construção de uma forma e não o adicionar de 
vanbveis" (6) 

A evolução do conceito de avaliação, de instrumento circunscrito 
aos conceitos de controlo e classificação para um processo solidário com 
uma filosofia de melhoria do funcionamento da escola, como já anterior- 
mente referimos, levou-nos a adoptar esta visão da avaliação na análise 
dos processos e procedimentos de construção do P.E.E.. 



QUADRO V 

IDENTIFICA~ÃO, DESCRI~ÁO E ANALISE DOS PROCESSOS E 
PROCEDIMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO P.E.E. 
- Quadro orientador da recolha de dados- 

QUEST~ES-ALVO DA PESQUISA 
MEIOS/TI~CNICAS 

UTILIZADAS 

A GÉNESE DO P.E.E. L 
- A decisão de construçáo do P.E.E. 

Identificação dos factores de 

decisão 

Identificação dos intervenientes 

na decisão 

A ELABORA~ÃO DO P.E.E. 

- Liderança do processo 

- Avaliação diagnóstico-prognóstico 

Etapas e instrumentos uüiizados 

Objecto de avaliação e definição 

de: 

- Principios/objectivos 

- ActMdades/estratégias 

- Recursos 

- Tempo/periodo de elaboração do 

P.E.E. 

- Avaliação do P.E.E. 

Entrevista ao C.D./C.P. e a Asso- 

ciação de Pais: 

(de acordo com um guião construido 

com base nos objectivos definidos) 

Diálogo (informal) e questionário aos 

professores da escola. 

Recolha de documentação produzi- 

da pela escola para a construção do 

P.E.E. 

Nota: o facto de começarmos o tra- 

balho de campo em Janeiro 

não possibilitou que assistis- 

semos ao processo de cons- 

trução do P.E.E. 



2. O Projecto Educativo de Escola 

- Identificação e análise da lógica de funcionamento expressa no 
P.E.E. (Quadro VI). 

Entre os contributos dos diferentes autores referenciados, o tra- 
balho que Derouet vem apresentado sobre lógicas de funcionamento da 
escola e P.E.E. a que nos referimos anteriormente, ocupa especial relevo 
na  nossa análise, pelo seu grau de elaboração e adequação ao nosso 
projecto de investigação situado na realidade portuguesa. 

QUADRO VI 

IDENTIFICAÇ~ E ANALISE DA L ~ G I C A  DE 
FUNCIONAMENTO EXPRESSA NO P.E.E. 

- Quadro orientador da recolha de dados - 

ALÓgica prevalente/lógicas coexis- 

tentes 

QUEST~ES-ALVO 

Recolha de documentação - o Projecto 
Educativo de Escola - plano(s) de 
actividade(s) 

MEIOS/T&CNICAS UTILIZADAS 

i 

Guiáo de análise - elaborado de acordo 
com a definição de lógicas de funcio- 
namento definidas por Derouet e as 
questões orientadoras da análise do 
processo de elaboração do P.E.E. 

A estrutura do documento - P.E.E. 

3. O P.E.E. no funcionaniento da escola 

-Identificação e análise da(s) lógica(s) de funcionamento da escola 
(Quadro VII) 

Quando se percorre uma escola, com intenção de observar o seu 
funcionamento, sentimo-nos despertos, como um viajante acabado de 



chegar a um país estrangeiro, pelas semelhanças mas também pelas 
diferenças que identificamos. Familiariedade e estranheza misturam-se. 
Os locais e as coisas, as actividades e a linguagem das pessoas, as 
situações, são interpretadas pela evocação de outras escolas, outras 
pessoas. outras situações e concepções teóricas que se transformam, 
para nós, em referências. 

Neste caso, não nos interessa, a partida privilegiar esta dimensão 
interpretativa. 

Interessa-nos ver, ouvir e sentir para descrever e tentar entender se 
a lógica de funcionamento estabelecida no P.E.E. se traduz na  vida da 
escola. Neste sentido as  nossas referências constroiem-se no que o 
próprio P.E.E. (implicito e explicito) estabelece. 

É como o viajante que antes de partir para aviagem adquire um guia 
sobre o país. Aquilo a que ele assiste. o que vê, corresponde, é coerente 
com o que o guia lhe diz? 

As conclusões a que chega dir-lhe-ão davalidade/utilidade do guia, 
permitir-lhe-ão identificar alterações entretanto verificadas e até en- 
tender se quem o elaborou conhecia bem o local, as suas gentes, os 
princípios e os hábitos por que se regem, ou se, pelo contrário, não existe 
relação significativa entre o guia e a realidade. Neste caso, provavel- 
mente, as gentes locais não se revêem no guia. nem tomaram parte, de 
algum modo. na sua elaboração. 

Quando nos interrogamos sobre a lógica de funcionamento da 
escola, queremos com isto procurar conhecer o sentido da acção 
desenvolvida no interior da escola na sua relação com o que o P.E.E. 
estabelece. 

Este sentido encontra-se na participação dos diversos actores: 
indivíduos, pequenos grupos ou toda a escola e na sua  capacidade para 
dar um significado relativamente coerente e estável no tempo, as suas 
acções. 

Procuraremos este significado, mais no que A. Grisay chama de 
"coerência de perfis de funcionamento" (7). e a que nos referimos 
anteriormente, do que na  identificação de factores isolados. 

A perspectiva teórica de lógica de funcionamento (recolhida em 
Derouet e a que já nos referimos) aliada a descrição do desempenho da 
escola, transforma-se em instrumento facilitador da análise. 



QUADRO VI1 

IDENTIFICAÇÃO E ANALISE DA@) L~GICA(S) DE 
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

- Quadro orientador da recolha de dados - 

- As concepções de saber: de aluno; 

do papel do professor; das relações 

sociais. patentes na acçáo da escola 

e a lógica de funcionamento de- 

finida no P.E.E. 

Observaçao directa realizada em reu- 

niões e em actividades desenvolvidas 

no espaço-escola. 

QUEST~ES-ALVO 

Diálogo informal com professores, 

funcionários e outros elementos que 

participam na vida da escola. 

MEIOS/T*CNICAS UTILIZADAS 

ii 

Recolha de documentaçáo sobre: pro- 

postas de actividades e actividades 

realizadas. 



NOTAS CONCLUSIVAS 
(LIMITAÇÕES DO ESTUDO) 

Identificamos, desde já, diferentes limitações ao trabalho que 
desenvolvemos. Sistematizamo-las em tomo de três pontos: limitações 
dos instrumentos e (de) limitações da estratégia e do nível de pesquisa. 

Defendemos e adoptamos um percurso de investigação que procura 
inserir-se no método etnográfico considerando-o como o que melhor 
s e ~ a  os nossos objectivos. 

Contudo, a insuficiência de material bibliográfico relativo a instru- 
mentos sistematizados de observação sobre o nosso objecto de estudo, 
obrigou-nos a uma sua elaboração que, naturalmente, apresenta fragi- 
lidades características de uma auto-produção. 

A um outro nível, há a considerar, a decisão de elaboração e 
aplicação de um questionário que nos permitisse o acesso a todo o 
universo dos professores da escola: em primeiro lugar não conseguimos 
atingir este objectivo por razões que se prendem com as  debilidades do 
mecanismo de difusão-recolha do questionário a que não é indiferente 
o facto de o nosso pedido ter sido feito no fim do ano lectivo (mês de 
Junho): em segundo lugar, o procedimento de validação resultou só da 
análise realizada por dois especialistas em Ciências da Educação; em 
último lugar as questões colocadas não são mais do que a colocação por 
escrito de um elenco de possibilidades que consideramos intuitivamente 
importantes após a reflexão teórica realizada. Não traduzem uma 
preocupação de levantamento exaustivo e rigoroso de possibilidades, 
atendendo sobretudo ao facto que não tencionávamos dar-lhe a forma de 
tratamento estatístico. 

Num contexto de trabalho em que privilegiámos o diálogo, a 
observação, mas também utilizámos as entrevistas formais, considera- 
mos que, a adopção de um questionário mesmo com as debilidades de 
que demos conta, nos poderia ser útil como alargamento das fontes de 
informação. Neste momento consideramos mesmo, que este ques- 
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CAP~TULO SEXTO 

DUAS ESCOLAS - DOIS PROJECTOS 



A ESCOLA VERDE 



GEOGRAFIA HUMANA - Levantar do pano 

A Escola Verde é uma escola do ensino básico onde é ministrado o 
2Q e 3Q ciclos. 

Fica situada numa freguesia de um concelho vizinho de Lisboa, 
numa zona onde é notório o crescimento industrial (a indústria de 
mármores-sector secundário - é a actividade predominante da popu- 
lação), mas onde subsistem caracteristicas rurais ligadas a uma agri- 
cultura familiar de subsistência. 

Os seus 1002 alunos provêem de dezoito localidades agrupadas nas 
freguesias de Montelavar, Pêro Pinheiro, Cheleiros e Almagem do Bispo. 

O ambiente ecológico destas localidades é actualmente ameaçado 
pela existência de "poços" abertos derivados de pedreiras esgotadas, pela 
poluição das pedreiras ainda em exploração e sobretudo pelas fábricas 
de transformação do mármore. 

Na zona que a escola serve. existem 700 fábricas de mármore 
(número que nenhuma das entidades contactadas - câmara e juntas de 
freguesia pode confirmar, dada a situação de semi-legalidade em que 
muitas se encontram). Muitas destas fábricas não oferecem condições de 
segurança. Em visitas de estudo promovidas pela escola foi detectada a 
precaridade dos meios técnico-auxiliares utilizados pelos trabalhadores 
em muitos locais de trabalho (nomeadamente ausência de máscaras 
protectoras e de luvas). 

A escola considera o trabalho infantil como o problema social mais 
grave da zona. Igualmente grave são os acidentes de trabalho de que são 
vítimas tanto os alunos da escola (que já exercem actividades diversifi- 
cadas nas fábricas) como os seus pais. Por razões óbvias relacionadas 
com a ilegalidade do trabalho infantil é difícil a escola ter números 
exactos sobre a percentagem de alunos que já trabalha. 

A vida socio-cultural da zona delimitada pelas quatro freguesias 
referidas é animada pela existência de grupos recreativos e desportivos, 



por um grupo folclórico, grupos de teatro e "banda de música". Muitos 
alunos fazem parte do "rancho folclórico" actividade que é estimulada 
pela escola não levantando entraves a eventuais deslocações (recente- 
mente a Barcelona), proporcionando actuações dentro da escola e tra- 
balhando os temas (música e dança) no âmbito das actividades esco- 
lares. 

Os dados referentes ao nível de escolaridade dos pais dos alunos 
dizem-nos que 5.5% não sabe ler nem escrever. A 4% classe (lQ ciclo do 
ensino básico) é o nível de escolaridade máximo atingido pela maioria dos 
pais 64%: só uma pequena percentagem 0.5% tem um curso superior 
(segundo o C.D. trata-se de alguns donos de fábricas que vivem na zona 
e professores que têm os filhos na escola). 

As outras escolas existentes na zona ministram só o lQ ciclo do 
ensino básico. Os alunos que querem prosseguir os seus estudos, para 
além do 3Q ciclo do ensino básico, vêem-se obrigados a ter que frequentar 
escolas situadas em Sintra (vila), Mafra ou Cacém. No ano lectivo 
passado (1990/91) dos 149 alunos que frequentaram o 10Q ano, os 115 
que quiseram ou puderam prosseguir no sistema de ensino, viram-se 
obrigados a ter que se afastar ainda mais das suas residências. 

Situada num pequeno alto, junto a estrada nacional, com a serra 
de Sintra como horizonte e o palácio da Pena como farol, a escola 
estende-se por uma área de 4 hectares. 

A entrada na escola e o terreno circundante está cuidado. 
Um grande relógio de Sol feito pelos alunos, vidros transformados 

em vitrais, cortinas cor "pink" nas janelas voltadas a sul e as colunas em 
que assenta a cobertura dos corredores que ligam os diferentes pa- 
vilhões, revestidas de "frescos naifs", identificam esta escola numa 

- fotografia imaginária das construções escolares a que pertence este tipo 
de construção. 

Trata-se de uma construção definitiva (isto é, não são pré-fabrica- 
dos), constituída por 7 corpos. Não tem pavilhão gimnodesportivo. 

Entre os serviços/espaços existentes destacam-se (por não serem 
comuns a todas as escolas do país, e dependerem do espaço disponível 



mas também das opções da escola, da forma como se organiza): - 
cantina; sala polivalente (de convívio. com jogos e televisão); oficina de 
cantaria; centro de recursos; laboratório de vídeo e fotografia; sala para 
directores de turma. 

Dado que os alunosprovêm de várias localidades e os horários 
dos transportes públicos nem sempre coincidem com os da escola 
verifica-se que uma percentagem de 35% alunos gasta mais de uma hora 
no percurso casa-escola (e vice-versa) e 65% alunos despende até 30 
minutos. 

Utilizando transporte apropriado os alunos que perdem uma hora 
poderiam passar a despender 10 minutos (tempo verificado pela escola). 

A maior parte dos professores - 60% - gasta entre 30 a 60 minutos 
para chegar a escola em transporte próprio. Nestes 60% está incluida a 
totalidade dos professores efectivos da escola. 

O C.D. e os professores efectivos - 51 - com quem conversámos 
declararam que a opção de permanência na  escola se relaciona com a 
gratificação que encontram no trabalho que aí desenvolvem. 

De entre os professores contratados no fim do ano lectivo, 20 

expressaram a sua vontade de continuar na escola, junto da Direcção 
Regional de Educação (ao abrigo do despacho 4/SERE/90). Fundamen- 
taram este pedido no desejo de assegurar o prosseguimento das 
actividades a que estão ligados. 

O nível etário dos professores pode considerar-se jovem. Num total 
de 85 professores, 59 têm uma idade que não ultrapassa os 35 anos. 

O C.D. da escola está no lQ ano do seu 2Q mandato. 
A eleição de que resultou o lQ mandato concorreram duas listas, 

tendo a lista vencedora obtido 85% dos votos. Ao processo eleitoral de 
que resultou o presente C.D. só se apresentou uma lista constituída 
pelos elementos do anterior C.D. com excepção de um elemento que foi 
chamado a fazer a sua  profissionalização. Esta lista obteve 87% de votos. 

O conselho consultivo da escola nunca funcionou. 



A associação de pais, embora exista formalmente, não funciona na 
prática. 

A autonomia da escola, definida no quadro do Decreto-Lei 43/89, 
referido anteriormente, foi reconhecida, formalmente, no ano lectivo de 
1989/90 (despacho conjunto 79/SERE/SEAM/90). 

Esta escola foi seleccionada para a chamada "experiência da 
reforma curricular" a partir do ano lectivo de 1990/91. Os critérios em 
que os orgãos centrais fundamentaram esta escolha não são públicos, 
nem conhecidos pela própria escola. 



1. A CONSTRUÇÃO DO PROJECTO EDUCATNO DE ESCOLA 
- Processos e procedimentos utilizados 

No desenvolvimento desta fase do trabalho distinguimos duas 
etapas: 

Apresentação dos dados "em bruto"; 
Discussão interpretativa. 

O objectivo que pretendemos atingir com a apresentação do que 
chamámos "dados em bruto" é tentar, numa primeira fase, que a 
perspectiva teórica, a interpretação, penetre o menos possível no dis- 
curso produzido. A nossa interferência consistiu apenas na "arrumação" 
dos dados segundo as questões orientadoras. Pretende-se, deste modo. 
realçar na leitura deste nosso trabalho, o discurso discritivo das práticas 
e comportamentos, antes de o integrar numa interpretação compreen- 
siva. 

Os dados que a seguir se apresentam, resultam essencialmente de 
uma fonte: entrevista a presidente do C.D./C.P. e também a um outro 
membro do C.D. enquanto elementos da "secção de formação" encar- 
regue da elaboração do P.E.E. 

Juntamos igualmente os dados provenientes do questionário feito 
aos professores (recolhemos 46 questionários totalmente preenchidos) e 
do diálogo que com eles mantivemos ao longo do tempo que estivemos na 
escola. 

Uma vez que não assistimos ao processo de elaboração do P.E.E., 
tratava-se de uma conversa sobre o passado. Foi diiicil fazer os profes- 
sores (com excepção da secção de formação) falar sobre isso. As suas 
conversas tomavam sempre o rumo dos trabalhos que estavam, no 
momento, a realizar. Porque optámos por não forçar respostas temos 
menos elementos provenientes desta fonte relativamente a este ponto do 
nosso trabalho. 



A entrevista com os elementos da "secção de formação" foi o nosso 
primeiro contacto de trabalho com a escola. 

Programada inicialmente para ser realizada só com uma pessoa (a 
presidente do C.D./C.P.) a nossa conversa veio juntar-se mais um ele- 
mento que também fez parte da equipa-lider da elaboração do projecto. 

A entrevista decorreu no gabinete do C.D. e durou cerca de quatro 
horas. 

Fomos "interrompidas" diversas vezes. Um antigo aluno veio ofere- 
cer os seus préstimos como dançarino: Faço parte de uma escola de 
dança e gostava de colaborar se for preciso ... 

Uma funcionária veio insistir para que tomássemos café: k a 
primeira vez que vejo a sotora (sic) cá, masfíque a saber que o cqfé, 
cá da casa, é mesmo bom... 

Professores entravam e saíam quase em continuação. Contavam as 
"histórias" do dia, os falhanços e as vitórias. 

Embora pedindo desculpa pelas interrupções as nossas entrevis- 
tadas ouviam e respondiam a toda a gente. Afinal, também nós, não 
queriamos que nada na  escola fosse interrompido ou alterado com a 
nossa presença. 

A azáfama era muita. Nas paredes, os muitos papéis com recomen- 
dações a emoldurar uma reprodução das 'Tentações de StQ António" de 
Bosh e o "P.E.E." rodeado de fotografias - testemunho de actividades já 

desenvolvidas, faziam-nos pensar que, mesmo que tentássemos, 
deliberadamente, interromper todo aquele fluxo, não seria tarefa fácil. 



APRESENTAÇÃO DOS DADOS "EM BRUTO" 

- A decisão de c o n s t ~ ç ã o  do P.E.E. 

Factores em que se fundamenta a decisiio 

Paimira: Quer dizer, eu penso, que isto está dentro de cada um de nós, não é? Isso 
é a escola, pronto a gente só consegue uma escola com um Projecto Educativo, não é? (...) é 
uma coisa natural, já não se pode pensar na organização de turmas nas actividades ou na 
formação de horários sem o proiecto educativo. E a base digamos do funcionamento da 
escola. O projecto é a autonomia a nossa maneira. 

Pr0f.x: "A escola tem uma dinâmica intrinseca, até nas paredes. A opção de ela- 
borar um Projecto tem a ver com os alunos. Chegam pequenos e saem no 9* ano. Quando as 
escolas eram só C.D. e aulas não se criavam laços. Nós conhecemos os alunos pelos 
nomes. Temos um projecto e as pessoas gostam. Sabemos o que estamos a fazer. 

Pr0f.y: (...) gosto de estar nesta escola porque não paramos, vemos o que é preciso 
e inventamos o que nos parece mais adaptado. 



TABELA I 

D E C I ~ O  DE ELABORAR O P.E.E. 
f 

1. A decisáo de elaborar o P.E.E. 
resultou: 

1.1 Da necessidade de resolver 
problemas especiffcos da escola 

1.2. Do desejo de desenvolver acções 
inovadoras 

1.3. Do cumprimento do Decreto-Lei 
nP 43/89 de 3 de Fevereiro (o 
chamado decreto da Autonomia) 
que aponta para a elaboraçáo de 
um P.E.E. 

1.4. Da necessidade de a escola iden- 
tificar objectivos próprios que 
lhe sirvam de referência e garan- 
tam a coerência de todo o tra- 
balho a desenvolver 

1.5. Da necessidade de um instru- 
mento de trabalho que estabe- 
leça a s  actividaddes a desen- 
volver na escola 

NOTA: Ordenação das hipóteses em que 5 se aproxima mais da 

situaçáo real da escola. 

Quem tomou a decisão de dotar a escola de um P.E.E. 

Palmira: Pois, quer dizer, nós aqui na escola. O Conselho Directivo está muito 
ligado aos professores e ao Conselho Pedagógico, é o Conselho Directivo 6 que prepara a 
agenda do Conselho Pedagógico, não é? 



TABELA I1 

a) 

PROCESSO DE TOMADA DE D E C I ~  

2. Quem tomou a decisão de dotar 
a escola de um P.E.E. 

2.1.1. O Presidente do Conselho Di- 
rectivo/Pedagógico 

2.1.2. O Conselho Directivo 

2.1.3. O Conselho Pedagógico 

2.1.4. Um grupo de professores 

2.1.5. Não sei 

2.1.6. Outros - quem? 

b) 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

OCORRÊNCIAS 

14 

1 

20 

6 

3 

3 (M. da Ed.) 

2.2. FOI realizada uma consulta de 
opinião antes de ser tomada a 
decisão? 

Sim 

Não 

Não Sei 

OCORRENCIAS 

5 

25 

16 



PROCESSO DE TOMADA DE DECISÁO 

2.3. Quem foi consultado? OCORRÊNCIAS 

2.3.1. Os orgáos de gestáo da escola 

2.3.2. Toda a comunidade escolar 
(professores. representantes 
dos alunos. dos pais, dos fun- 
cionários, das autarquias.. .) 

2.3.3. Todos os professores 

2.3.4. Um "universo" de pessoas 
constituído por 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÀO 

2.4. Quem dinamizou esta con- / O C O R ~ N C W  I 
sulta? 

2.4.1. O Presidente do Conselho Di- 
rectivo/Pedagógico 

2.4.2. O Conselho Directivo 

2 

- 

2.4.3. O Conselho Pedagógico 

2.1.4. Outros - quem? 

3 

- 



A ELABORAÇÃO DO P.E.E. 

- Liderança do processo 

Paimira: É a secçáo de formação I...) tem todo o processo de diagnóstico, de 
elaboração do projecto (...). Sim, porque é mais facil arranjar um grupinho restrito que lidere o 
processo na escola, dinâmicas, pessoas interessadas, do que deixar isto a um grupo de vinte 
e tal pessoas, é um bocado dificil, e para nós é concerteza mais facil a ligação. 

Isabel: Somos seis. 
Palmira: (...) dois elementos do C.D., dois elementos delegados de disciplina, 

coordenador da área escola (...) e um colega ligado à profissionalização. 

(..J 
Isabel: Tem que ser um grupo que se entenda muito bem. 
Paimira: E, porque senão, uns falam em cebolas outros falam em alhos, isso não 

dá, não se vai a lado nenhum, assim se falarmos todos mais ou menos a mesma linguagem é 
mais fácil, temos de nos entender. 

L.) 
Isabel: Têm que ser pessoas muito práticas. 
Paimira: Práticas, nestas coisas. 
(...) forma-se uma dinâmica, (...) a secçáo de formação é que pensa um bocado como 

é que irá ser o Projecto Educativo, dá pistas, sugere actividades e portanto depois os grupos 
dos conselhos de turmas analisam, e sugerem outras actividades e aquilo é completamente 
modificado mas, há sempre um pontapé de partida, há sempre sugestões da parte da secção 
de formação porque pensamos que é sempre muito mais facil concretizar algo quando já há 
qualquer coisa do que começar do nada, não é? Por exemplo, há professores que chegam, 
45% mais ou menos dos professores chegam a escola de novo não é? E nós convocamos 
reunióes para sugerirem objectivos, actividades para o Projecto Educativo, mas eles não têm 
nada, eles não conhecem a escola, não é? Como é que é? Dizem logo que não podem, que 
não conhecem, que não conseguem mas, e se nós dissermos olha, nós temos uma media- 
teca que queremos dinamizar, temos uma lusoteca que é necessário fazerjogos, temos sei 
lá, isto são só ideias, não é? É mais facil as pessoas agarrarem e depois podem inventar ou 
podem sugerir coisas completamente diferentes, mas há sempre o mínimo de trabalho 
preparado. 



TABELA I11 

I I ELABORAÇÃO DO P.E.E. 

3. Quem ficou encarregue da elabo- 
ração do P.E.E.? I OCORRÊNCIAS 

3.1. O Presidente do Conselho Di- - 
rectivo/Pedagóglco 

3.2. O Conselho Directivo 

3.3. Um grupo de professores com 
assento no Conselho Pedagógico 

3.4. Um grupo constituído por pro- 
fessores. representantes dos 
pais, dos alunos, dos fun- 
cionários. da autarquia. das 

I I actividades económicas e cultu- I 
rais locais 

3.3. Um grupo constituído por - - 

Quem participa na avaiiação diagn6stico-progn6stico 

Professores, orgãos da escola: 

Palmira: Um bom projecto é quando se consegue empenhar todos, é quando todas 
as pessoas de uma escola se conseguem envolver, não é? Quer os funcionários, quer os 
professores, quer os alunos. Se a gente não consegue tocar nestas três componentes, penso 
que o P. E. falha. 

(...) nos anos anteriores (...) eram mais incipientes, não era um plano que envolvesse 
tanta gente, era diferente não é? Partia mais de determinado grupo de pessoas, orgãos 
pedagógicos e não propriamente a comunidade, nós aprendemos não é? Como foi uma coisa 
que nós gostámos desde o princlfpio, porque repare agora as coisas são mais organizadas, 
no princlfpio não era bem assim, não é? Havia quatro ou cinco cabecinhas que queriam fazer 



determinada actividade, realizar determinado projecto e avançava-se, rase para o Conselho 
Directivo, ped,ámos apoios e tentávamos arranjar uma oportunidade, depois nós próprios or- 
ganizámo-nos e aprendemos a elaborar um projecto e, aprendemos a, pronto a ver aquilo 
que quer/amos, não é? e depois tem sido mais fácil. 

Isabel: Mantém-se um grupo de professores que consegue de uns anos para os 
outros dinamizar o corpo docente e depois é esse grupo que lidera, mas já com a partici- 
pação de toda a escola. 

(...) Não temos nenhum problema de resistência das pessoas, não nos queixamos, 
nem pensar. 

Palmira: Directamente ninguém se opõe, ninguém põe entraves (...) a gente pelo 
menos fica com essa sensação (...) 

Isabel: Depois da secção de formação ter elaborado o projecto vai a Conselho 
Pedagógico e o Conselho Pedagógico faz uma primeira análise e depois vai novamente aos 
grupos, toda a escola tem acesso ao pré-projecto que se elaborou, toma contacto com ele e 
depois pode haver alterações ou não. 

Alunos: 

Paimira: Por exemplo quando é um projecto da área-escola os alunos têm que ser 
ouvidos para a elaboração e realização de determinado projecto. Ou são eles a sugerir, ou é- 
-lhes levado o tema, e eles concordam ou não concordam. 

Isabel: Antes dos projectos serem definidos (...) 
Palmira: A área escola é fundamental, a participação dos miúdos, porque eles têm 

um projecto a concretizar e se não concordam com ele, não pode ser, não é? 

Palmira: Muito pouco, só na concretização é que há, agora para a elaboração do 
projecto.. . 

(...) Quer dizer, a não ser que sejam coisas pontuais, sei lá para a ludoteca ou para a 
cantaria agora sei lá, se a gente quer fazer uma actividade ligada ao âmbito da História, não 
vamos pedir a opinião dos pais, não, quer dizer o que podemos é convidá-los a assistir, agora 
fazer a parte da... 

Isabel: Eles dão uma ajuda, em relaçdo aos miúdos, na roupa e nessas coisas. 
Palmira: Sim, primeiro a população, o nível cultural, a maior parte só tem a 4° 

classe, não é que sejam pessoas, pronto, analfabetas, mas penso ... 



Isabel: Só o ano passado puseram algumas questões em relação d ausência de 
livros, gerou alguma confusão, vinham perguntar.(. ..) em relação ao Projecto, aos seus 
objectivos os pais nem sabem o que é isto. 

(-4 
Palmira: Pois, isso era a escola que gostariamos de ter, que os pais e todos 

participassem de igual maneira com os professores e com os alunos na escola, isso era 
óptimo, mas até lá, penso que temos de caminhar muito, há muitas arestas que têm de ser 

limadas. 

Representantes da Autarquia, actividades s6cio-econ6mfcas 
locais: 

Palmira: (...) sobre os objectivos e actividades ainda não. Contactamo-Ias quando 
queremos desenvolver um projecto e precisamos de apoio. Apresentamos, defendemos mos- 
trando as vantagens para os alunos que são da localidade. 

TABELA TV 

PAK~ICIPAÇÃO NA CONCEP~AO/ELABORAÇAO 
DO P.E.E. 

I 

4. Participou na concepção/ 
elaboração do P.E.E. OCOF~ÊNCIAS 

4.1.1. Por considerar que a partici- 
pação dos professores no 
P.E.E. se reflecte na dinâmica 
da escola 

4.1.2. Para responder a um pedido 
de participaçáo que ihe foi feito 

4.1.3. Por considerar que o P.E.E. 
tem significado para a sua 
acção pedagógica 

I 

4.1.4. Outro motivo - qual? 

34 

4 

22 

- 



b) 

PARTICIPA- NA CONCEPÇÃO/ELABORAÇÃO 
DO P.E.E. 

I 

I I 4. Não participou na concepção/ 
elaboração do P.E.E. 

4.2.1. Por considerar que a elabo- 
ração do P.E.E. é uma com- 
petência do C.P./C.D. 

4.2.2. Por considerar que a existência 
ou não de um P.E.E. não tem 
significado para o seu trabalho 

4.2.3. Por considerar que os proces- 
sos utilizados pelo grupo/pes- 
soa dinamizadora do P.E.E. 
não foram os mais correctos 

I I 4.2.4. Por considerar que não foi pe- 
dida a sua participação I - 

Instrumentos e etapas de elaboraçáo do P.E.E. 

Palmira: Quer dizer, depois de identificadas as questões são convocadas reuniões 
expressamente para isso, quando é a área escola. 

Isabel: Também silo propostas dos grupos ... 
Paimira: Servimos umas grelhas, eles preenchem, onde eles dizem os objectivos ... 
Isabel: Sim, temos várias etapas. 
Paimira: Sim, temos várias etapas. 
Isabel: Para chegar as actividades, para fazer o trabalho, no final os projectos 

apareceriam muito diversificados na forma de apresentação, nós assim temos os espaços 
limitados, com coisas concretas e depois as pessoas preenchem e nós ficamos com tudo 
normalizado e permite-nos depois avançar muito mais rapidamente. 

I..,) se se sentem identificadas com o projecto, é natural que parücipem dele, não é? É 
muito dificil uma pessoa participar de vontade numa coisa com o que não se sente minima- 



mente identificada, não é? Tem de haver uma identificação a priori e as pessoas estão de 
coração aberto para fazer o que for preciso, além de que os próprios miúdos chegam a uma 
altura, como a escola tem uma dinâmica que já vem de outros anos, os próprios alunos 
exigem dos professores que eles os envolvam nas actividades e que as coisas aconteçam. 

TABELA V 

PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

5. Que processos foram utilizados 
no desenvolvimento da partici- OCORRÊNCIAS 
pação? 

5.1 Debate em reuniões nos orgãos 
da escola (C.P.: Direcção de 
tuma:  Conselho de directores 
de turma: Grupo de disciplina) 

5.2. Debate em reuniões espe- 
cialmente convocadas para o 
efeito 

5.3. Resposta a inquéritos. preenchi- 
mento de grelhas de avaliação 5 

5.4. Outros processos - quais? - 

TABELA VI 

TIPO DE P ~ C I P A Ç Á O  

I 

I I 6. A sua participação consistiu em: OCORRÊNCIAS 

6.1 Colaborar na caracterização da 
situação da escola (problemas, 14 
aspiraçóes, condições.. .) 

6.2~olab&ar  na identificação de 
objectivos. de actividades a de- 
senvolver e de recursos a mobi- 
lizar 

6.3. Intervir na análise de uma pro- 
posta de P.E.E. apresentada pela 
pessoa/grupo dinamizador do 
P.E.E. 

6.4. Intervir na análise da proposta 
final do P.E.E. 



Objecto de avaiiaçáo e definiçáo 
de : 

(-J 
Isabel: Os princlpios acabam por ser um bocadinho a priori, não é? Porque são os 

objectivos que estão na base daquilo que nds pensamos que é educar, que é levar os nossos 
alunos a ser pessoas completas, não é? Os objectivos mais concretos vão ser escolhidos a 
medida que os projectos vão surgindo. 

(...) Sáo os objectivos que nds pensamos que devem nortea a educação, não é? E os 
objectivos mais concretos, vão surgindo a medida que os projectos se desenvolvem. 

(4 
(...) há uma orientação comum, um princbio comum. 

(.-) 
Palmira: Pois, sobretudo aquela linha condutora (...) isso as vezes é difícil de se 

notar num determinado projecto, não é? Porque, sei lá, & vezes é difícil, por exemplo o 
arranjar um nome ao projecto foi muito difícil, se a gente tivesse partido dum tema era fácil, a 
escola é o ambiente e depois fazem tudo relacionado com o ambiente, não é? Mas agora 
devido a área escola, em que os alunos têm uma grande participação na definição dos 
projectos das actividades, penso que é muito difícil arranjar assim um tema condutor para as 
actividades todas e, depois arranjar então um nome ao projecto é difícil, este ano foi difícil, o 
ano passado por exemplo fizemos ao contrário, primeiro arranjámos o tema, foi "viajando e 
descobrindo", não é? Porque os miúdos gostam muito de fazer viagens, fazer visitas de 
estudo e então pensámos, olha então vamos arranjar um tema "viajando e descobrindo" 
relacionámos com as viagens e os projectos foram todos de acordo com as viagens, foi muito 
giro, o projecto do ano passado estava muito bonito e então este ano fizemos ao contrário, 

- primeiro surgiu o projecto e depois é que arranjámos o nome, daí aquela dificuldade, como é 
que se chama este ano? "Por terra e por mar, por sonhos e projectos" 

Isabel: (...) os objectivos são tão globais, que penso que, enfim, pelo menos na 
teoria toda a gente está de acordo com eles, agora na prática algumas pessoas não mantém 
a sua maneira de actuar na escola por esses objectivos, não é? Mas teoricamente toda a 
gente concorda com eles. 



(..J 
(...) Os pressupostos teóricos têm de estar interiorizados, mas a partir daí não é preciso 

estar sempre a afirmá-los, não há necessidade nenhuma. 

Isabel: Primeiro que tudo conhecer bem a escola que temos, os alunos que temos, 
os professores que temos e os funcionários que temos. 

Palmira: Náo é? Pois. 
Isabel: Depois, o trabalho e a experiência. 
Palmira: Tem que haver um conhecimento profundo da escola, quer do meio en- 

volvente, da populaçáo que se pretende atingir, náo é? Isto é o mais importante porque as 
actividades que sáo definidas, têm de ser de acordo com a nossa realidade socio-educativa. 

(...) Eu sei lá, quer dizer, isso já é uma coisa natural, já estou na escola desde o 
princpio, não é o I * ano nem o 24 ela é a mesma coisa, por exemplo já se está a tentar 
desde o início pôr em funcionamento uma oficina de cantaria, mas não é preciso fazer in- 
quéritos, a gente sabe que há volta sáo fábricas de mármore, não a? Concerteza para a 
escola se ligar mais a comunidade tinha que trazer aquele trabalho cá para dentro, não é? E 
isso estamos a tentar desde o princbio, tem sido muito difícil, mas pronto temos conseguido, 
por exemplo a parte de tempos livres dos miúdos, nós sabemos que os miúdos levam entre 
30 minutos a I hora diariamente em transportes, não podem ir a casa com facilidade, per- 
manecem cá muito tempo, temos que arranjar ocupaçáo dos tempos livres dos miúdos, quer 
criando clubes, quer outros espaços onde eles possam estar pronto, ocupar o tempo mais 
agradável, penso que não é necessário, pronto esses inquéritos, para quem vem de novo 
talvez seja assim necessário, agora para nós.. . 

(...) os alunos sabem do projecto e das actividades e estão interessados. 
(...) Os alunos estão implicados através da área-escola (...) ou são eles a sugerir ou é- 

-lhes levado o tema, e eles concordam ou não concordam. 
Isabel: (...) Deve agradar-lhes e ligar-se ao trabalho das aulas -obrigatório. 
Palmira: (...) AS vezes a ligaçáo é dificil mas tem que ser senão nada tem sentido. 
(...) Porque os do preparatório, qualquer coisa os motiva, náo é preciso estarmos muito 

preocupados com o que os motiva. É preciso haver um projecto para concretizar, os do 



secundário pois, quer dizer, não é, pronto, depende do trabalho que os professores têm com 
eles. 

Isabel: Há uns que gostam, há um certo grupo que adere e há sempre outros que é 
mais complicado. 

(...) De maneira que tem que haver uma certa coordenação, não só para escalonar os 
diferentes projectos ao longo do tempo, senáo é uma grande confusão, mas também para 
garantir que as coisas se articulem. 

(...) Essas actividades, assim como a Palmira esteve a dizer, nasceram de toda uma 
série de propostas que foram feitas pela secção de formação, depois essas propostas foram 
levadas a conselho de turma, depois foram levadas aos alunos, os projectos foram 
escolhidos, foram tomando forma em reuniões depois de Conselho de Turma e depois 
voltaram (...), quer dizer de forma gradual. 

Recursos 

Palmira: (...) Isto é a parte que algumas escolas têm mais dificuldades. Fazer um 
projecto não é difícil, o que é difícil é depois concretizá-lo. É necessário sempre muito di- 
nheiro, muitos recursos, quer humanos, quer financeiros. 

Não é? Humanos, não temos tido grandes problemas porque é uma escola com um 
corpo jovem, dinâmico, interessado e que, pronto, não há grande dificuldade em empenhá-lo 
na escola. 

Isabel: E a nível de alunos também. 
Palmira: Mas para qualquer projecto é necessário sempre dinheiro, não é? Sempre 

há uma grande diversidade de materiais que é necessário utilizar, para isso nós, com aquela 
dinâmica que eu penso que foi muito positiva do anterior ministério, portanto o Roberto 
Carneiro, que havia realmente uma dinâmica de projectos, sentia-se, a gente abria um jornal 
e há este projecto e há aquele e diariamente vinha no correio e, nós temos participado em 
tudo o que é projecto quer do PRODEP, quer da câmara, quer. .. sei lá projectos a nível 
nacional, a nivel local nós apresentámos sempre a nossa candidatura e temos tido um certo 
sucesso nisso, por outro lado também temos aqui junto da comunidade procurado alguns 
recursos, mas isso já tem sido mais difícil. 

(...) As pessoas aqui na escola nunca se preocuparam muito com os recursos porque o 



conselho directivo se encarrega de os arranjar, nunca foi assim uma grande preocupação, 
digamos que isso é o nosso grande, a nossa parte, a nossa grande responsabilidade é ai. Há 
um projecto depois a gente tenta arranjar dinheiro, para o concretizar. 

(...) Quando se elabora o projecto há logo a indicação dos responsáveis pelos projectos 
e pelas actividades e essas pessoas estão encarregues de os concretizar, os recursos 
materiais e financeiros, como já dissemos, garantimos nós, Conselho Directivo. 

(...) temos tanta gente responsávelpor tanta coisa, nunca procuramos centralizar, 
porque se a gente procura, eu penso que é o falhanço, só sei que é impossível a gente 
conseguir dar conta do recado, na ludoteca, na mediateca, na biblioteca, há tanta coisa, na 
educação física, pronto, então temos de descentralizar o máximo e preocupamo-nos é com 
essas pessoas a quem atribuimos uma série de responsabilidades, reunirmo--nos com 
frequência, sabermos como é que vão as coisas, tempos livres, etc., não é? 

Isabel: Mas a sensação que nós temos, aliás pela concretização dos projectos, é 
que as pessoas se adaptam, e que as coisas se vão fazendo, claro, nem toda a gente .... 

Palmira: (...) Quer dizer, quando a escola arranca a gente não consegue nunca ter 
o Projecto Educativo pronto de uns anos para outros como há uma grande novidade sempre, 
só conseguimos isso no próprio ano lectivo, por isso leva mais tempo a arrancar com o plano, 
nós só conseguimos ter o plano pronto, por exemplo em Novembro, 3 meses depois de 
Setembro, Outubro e Novembro, porque esses primeiros meses são de contacto e de lavrar 
terreno, quer pelos professores novos, quer pelos alunos, não é? 



- AvaliaçBo do P.E.E. 

Durante; 

Palmira: Analisamos os resultados e fazemos também avaliação das actividades, 
agora estamos num processo de avaliação em todos os grupos disciplinares, estão a analisar 
sobre os projectos já realizados, no 1 período. 

(...) e o ano passado também fazíamos, mas este ano estamos a fazer de forma mais 
organizada. 

(...) A recolher com grelhas os dados dos diferentes grupos, sobre as actividades já 
realizadas, pois, porque o ano passado fazkmos sempre em Conselho Pedagógico, fazíamos 
uma avaliação assim muito global do que se tinha passado, mas falta-nos sempre tempo, 
sempre pronto, porque os Conselhos Pedagógicos são ao sábado e não podemos vir para cá 
todos os sábados, não é? (...) este ano resolvemos fazer umas grelhas depois a Secção de 
formação debruça-se sobre elas e vai então levar os dados a Conselho Pedagógico. (,..) em 
vez de ser o Conselho Pedagógico só a analisar, temos os dados analisados por todos os 
grupos, e também vamos reflectir sobre isso. 

(...) É que do que este ano foi feito, o que é que há que dar continuidade para o ano, o 
que é que há que eliminar, é isso, com base no que se fez, não é? Em relação aos grupos de 
tempos livres, achamos que temos que modificar qualquer coisa, porque a escola tem uma 
experiência grande dos tempos livres, jjá decorreu da melhor maneira, já decorreu melhor do 
que está agora, há qualquer coisa que não está a funcionar bem, talvez sejam as inúmeras 
solicitaçóes que as pessoas têm, sobretudo na área escola, e pronto, náo podem correspon- 
der de igual maneira a tudo, não é? 

Global final; 

(...) Avaliação global, náo, quer dizer o resultado global ao fim e ao cabo é o sucesso 
ou insucesso da escola, é isso, não é? Avaliar propriamente, não. 



DISCUSSÃO INTERPRETATIVA 

O esboço de interpretação-explicação dos dados (no sentido atrás 
referido) que a seguir apresentamos estrutura-se a volta das mesmas 
questões já identificadas para a sua recolha e apresentação "em bruto". 

GENESE DO P.E.E. 

-A decisao de constmç~o do P.E.E. 

Factores em que se fundamenta a decisHo/Quem tomou a 
decistio 

A tomada de consciência da necessidade de tomar uma decisão é, 

segundo Stufflebeam (I), um elemento fundamental do processo de de- 
cisão. 

Diferentes factores (nomeadamente de ordem cognitiva, experiência1 
e psicológica) confluem, inter-relacionando-se, nesta tomada de cons- 
ciência. 

A análise dos dados recolhidos leva-nos a considerar que no 
processo de tomada de consciência que levou a decisão de dotar a escola 
de um P.E.E. intervieram os seguintes factores: 

1 - o conceito de P.E.E. e da sua importância no funcionamento da 
escola: 

(...I o projecto é o miolo da escola (...I / (...I jb não se pode 
pensar na organização das turmas nas actividades ou 
M formação de horários sem P. E. (...I; 



2 - a necessidade da escola identificar objectivos próprios que lhe 
sirvam de referência e garantam a coerência de todo o trabalho a 
desenvolver: 

Dos quarenta e seis professores que se manifestaram. vinte e dois 
puseram esta questão em primeiro lugar e três em segundo lugar. 
(TABELA I). 

3 - o reconhecimento da importância do P.E.E. na construção da 
identidade-autonomia da escola: 

(...) O projecto é a autonomia à nossa maneira (...). 
L..) quando as escolas eram só C.D. e aulas não se 
criavam laços L..) Temos um projecto e as pessoas 
gostam Sabemos o que estamos a fazer. 

4 - o desejo de desenvolvimento de acções inovadoras: 

(...) gosto de estar nesta escola porque não paramos, 
vemos o que é preciso e inventamos o que nos parece 
mais adaptado. 

De entre os quarenta e seis professores que responderam ao 
questionário, quatro puseram esta questão em primeiro lugar e vinte e 
um em segundo lugar. (TABELA I). 

Poderá afirmar-se que foram estes os factores que desempenharam 
um papel preponderante na decisão de construção do P.E.E.. Outros 
factores também identificados surgem embora com menos peso, de 
acordo com os dados que obtivemos no diálogo mantido com os profes- 
sores e as opiniões manifestadas no questionário. 

Assim, a obrigação de implementar uma directriz emanada pelo 
poder central (dec.-lei 43/89 de 3 de Fevereiro) embora preferida no 
questionário por dez professores, que a puseram em primeiro lugar e 
nove em segundo lugar (TABELA I), nunca foi mencionada por nenhum 
dos elementos do C.D. e C.P. - orgãos onde foi tomada a decisão relativa 
a elaboração do P.E.E.. 

Constata-se, pois, que o processo de decisão em que intervieram os 
factores atrás referidos, resultou de um processo de conscienciallzação 
sobretudo dos elementos do C.P. /C.D., como se depreende das seguin- 



tes afirmações: 

L.. I está dentro de cada u m  de nós (...I a gente só 
consegue uma escola com u m  P.E. (...I é uma coisa 
natural (...I. 
(...) quer dizer nós aqui na escola. O C.D. estb muito 
ligado aos professores e ao C.P., é o C.D. que prepara a 
agenda do C.P. (...I. 

Perante a questão "Quem tomou a decisão de dotar a escola de um 
P.E." [TABELA I1 a)] as hipóteses que tiveram maior adesão indicavam: 
C.P. (vinte preferências) e presidente do C.P. /C .D. (catorze preferências). 
Estes resultados são coincidentes com o resultado das conversas man- 
tidas com os elementos do C.P. e C.D.. Contudo, a relevância dada ao 
papel da presidente não nos apareceu assumida pela própria presidente 
que, no diálogo mantido, integra sempre o seu trabalho no das equipas 
de que faz parte. 

A questão: Foi realizada uma consulta de opinião antes de ser 
tomada a decisão (de elaboração do P.E.E.) [TABELA I1 b)] vinte e cinco 
professores declararam que não tinha sido realizada nenhuma consulta 
o que é revelador da relativa pouca importância atribuída a participação 
dos professores nesta decisão. 

Poderá, pois, considerar-se que a decisão de dotar a escola de um 
P.E.E. obedeceu a um processo desenvolvido sobretudo a nível do C.P./ 
/C.D. 

A elaboração de projectos não é uma ideia completamente nova nas 
escolas em Portugal. Como já anteriormente referimos, perante proble- 
mas que queriam ver resolvidos, grupos de professores elaboravam e 
realizavam projectos. Contudo, agora, trata-se de elaboração de um pro- 
jecto que deverá ser da escola e não de um grupo restrito de professores 
de uma mesma disciplina ou um projecto elaborado entre colegas que se 
entendem bem. 

Neste salto, que é quantitativo e qualitativo, a participação da 
comunidade educativa na decisão de elaboração do projecto é funda- 
mental, mesmo considerando que o significado de comunidade educa- 
tiva ainda está restrito (como acontece nesta escola) a professores, 
alunos e funcionários. 



A participação nesta decisão pode ter significado no processo de 
implicação dos diferentes intervenientes, na elaboração e realização do 
P.E.E. A génese do P.E.E. começa aí, como podemos afirmar baseando- 
-nos no pensamento de Stufflebeam e de Boutinet (2). 

É por esta decisão ser um ponto importante que se pode interpretar 
como revelador do empenho desta escola na construção do seu P.E., o 
facto de a determinação legislativa de que as escolas se devem dotar de 
um P.E. não ser considerada o elemento fundamental na decisão 
tomada. 

Por último e para uma melhor compreensão de tudo quanto se 
referiu relativamente ao processo de decisão de construção do P.E.E. 
nesta escola, importa referir o facto da escola já ter um projecto há pelo 
menos 3 anos, considerando-o já como um "costume" da escola. 

Daí que, as questões do questionário "quem foi consultado" - "quem 
dinamizou a consulta" [TABELA I1 a) b)], só cinco professores, tanto num 
caso como no outro, tenham respondido. A dinâmica de uma tradição, 
mesmo com pouco tempo de vida, parece desobrigar a existência de 
renovação do processo das decisões tomadas, como defende Stuffle- 
b e m ,  na sua obra, já por nós referida. 

Para além da hipótese de se vir a verificar a necessidade de reconsi- 
deração da decisão tomada por um motivo imprevisto, só o reconheci- 
mento por parte do C.D./C.P. dos reflexos que a renovação do compro- 
misso por parte de toda a escola, poderia ter na implementação do 
projecto, justificaria a realização de uma consulta sobre esta decisão, 
sempre que se elabora um novo P.E.. 

A consciência da importância da reconsideração da decisão não se 
verifka nesta escola, até porque a opinião por parte de quem tomou a 
decisão, isto é, o C.D./C.P., é de que: 

"[. ..) Directamente ninguém se opõe, ninguém põe en- 
traves [...) a gente pelo menos fxa com essa sensação." 



A ELABORAÇAO DO P.E.E. 

- Liderança do processo 

A necessidade de liderança do processo de elaboração do P.E.E. é 
reconhecida pelos professores com quem falámos e pelos elementos do 
C.D. /C.P. entrevistados: 

'@ a secção de formação L..) tem todo o processo de dia- 
gnóstico, de elaboração do projecto (...) um grupinho que 
lidere o processo na escola, dinámicas, pessoas fnteres- 
sadas (...I. 

Deste grupo que lidera o processo, fazem parte elementos do con- 
selho directivo mas, também, representantes dos grupos disciplinares, 
da chamada área escola e um professor ligado as questões da formação 
dos professores. 

A grande parte (quarenta e cinco) do total de professores (quarenta 
e seis) que responderam a questão do questionário: Quem ficou encar- 
regue da elaboração do P.E.E.? [TABELA 1111 identifica este grupo-lider, 
como o elemento com quem mantêm um contacto directo. 

"(. ..) se não existisse esse grupo era d~_Fcil, mesmo 
impossível apanhar toda a escola como elas apanham" 

referia-nos uma professora com quem falámos. 
Neste momento constatamos que o grupo que constitui a secção de 

formação tem o seu trabalho definido. Atente-se no que nos afirmaram: 

'7.. .) no princípio não era bem assim (. ..) Havia 4 ou 5 
cabecinhas que queriam fazer determinada actividade 
e avançava-se (...I." 
"(. ..) mas agora essa secção é que pensa um bocado 
como & que ir& ser o P.E., d& pistas, sugere actividades 
e depois os grupos dos conselhos de turmas analisam e 
sugerem outras actividades e aquilo é completamente 
mod ficado (...I." 



Uma das condições que é indicada como fundamental para o 
trabalho a desenvolver pelo grupo. é a necessidade de existir uma 
linguagem comum: 

'Tem que ser um grupo que se entenda muito bed.. .)" 
"(. ..) se falarmos todos mais ou menos a mesma lin- 
guagem é mais fácil, temos de nos entender." 

Uma outra condição referida relaciona-se com o pragmatismo e a 
capacidade de decisão: 

"Têm que ser pessoas muito práticas" 
"Práticas nestas coisas" 

A necessidade de explicitação clara de critérios para a organização 
das propostas a fazer, como defende Cros (3) e também para a anãlise 
das contra-propostas que surgem, não é considerada necessária. Parte- 
-se do conhecimento que se tem da realidade e dos princípios que se 
declara ter interiorizado, como nos referiam os elementos do grupo líder 
do projecto: 

"Os pressupostos teóricos têm de estar interiorizados, 
mas apartir dai não é preciso estar sempre a afumá-los 
L..)." Por exemplo não é preciso fazer inquéritos para 
saber que:"(. ..) para a escola se ligar mais a comunidade 
tinha que trazer aquele trabalho cá para dentro (. . .). " 

A concertação/negociação é apresentada como fundamental para 
a qualidade do projecto: 

'Um bom projecto é quando se consegue empenhar 
todos, é quando todas as pessoas de uma escola se 
conseguem envolver L..) quer os JÜrtcionários, quer os 
professores, quer os alunos. Se a gente náo consegue 
tocar nestas três componentes, penso que o projecto 
falha." 
"L..) se se sentem identfxadas com o projecto é natural 



que participem dele, não é? É muito d@il uma pessoa 
participar de vontade numa coisa como que não se sente 
minimamente identificada, não é? Tem de haver uma 
identificação ZL priori e as pessoas estão de coração 
aberto L..) além de que os próprios miúdos chegam a 
uma altura, como a escola tem uma dinãmica L..) os 
próprios alunos exigem dos professores (...). 

Este envolvimento é conseguido sobretudo através da participação 
de professores, alunos e funcionários na discussão das actividades e 
estratégias a desenvolver. 

Constata-se que esta participação não é garantida apenas através 
da informação veiculada pela secção de formação sobre o que se pretende 
fazer, nem também só por uma recolha de opiniões das pessoas. Criou- 
-se um sistema de interacção através de reuniões que, para além de 
garantir estas duas etapas ou níveis de participação (informar e recolher 
opiniões), procura garantir a participação de toda a escola nas decisões 
que são tomadas, o que pode ser entendido como um nível superior de 
participação, segundo Boterf (4). 

'Depois da secção de formação ter elaborado o projecto, 
vai a C.P. e o C.P. faz uma primeira análise e depois vai 
novamente aos grupos, toda a escola tem acesso ao pré- 
-projecto que se elaborou, toma contacto com ele e depois 
pode haver alterações ou não." 

É significativo referir que a questão colocada no questionário: 
"porque participou na concepção/elaboração do P.E.E." [TABELA IV a)] 
trinta e quatro professores assinalaram a hipótese: 

"Por considerar que a participação dos professores no 
P.E.E. se reflecte M dinâmica da escola" 

Vinte e dois (as hipóteses não eram postas em alternativa) assi- 
nalaram também: 

'%r considerar que o P.E.E. tem significado na minha 
acção pedagógica". 



Esta participação dos professores na elaboração do P.E.E. permite- 
-nos considerar que, nesta escola, a elaboração do projecto é um 
elemento importante para estabelecer uma coordenação global do tra- 
balho, elemento essencial para o funcionamento da escola, segundo 
princípios de uma gestão democrática - participada, de acordo com 
Derouet; Boutinet e Mintzberg (5). 

Só um professor declarou que não participou na concepção/ 
elaboração do P.E.E. [TABELA TV a)] assinalando que não o fez: 

"Por considerar que a elaboração do P. E. E. é uma com- 
petência do C.P./C.D.. 

Os alunos, estão igualmente implicados nesta fase do processo, 
como nos referiram os elementos da equipa-lider do Projecto: 

"ou são eles a sugerir ou é-lhes levado o terna e eles ou 
concordam ou não concordam". 

Em relação aos funcionários a sua participação é considerada 
importante por causa do trabalho que desempenham no desenvolvimento 
do projecto. Muito deste trabalho ultrapassa as funções consideradas 
normais. Constatou-se, por exemplo. que uma funcionária exerce as 
funções de costureira. O que só se consegue com a sua  conivência com 
o projecto da escola e uma conversa prévia sobre a sua disponibilidade. 

Conivência que também é necessária para manter tantos alunos a 
percorrerem a escola de um lado para o outro, em vez de estarem 
"quietinhos" nas aulas: 

"sabe sotora eles são malandros mas desde que estou 
aqui sinto isto como a minha família" 

afirmava-nos uma funcionária a quem perguntámos se este projecto de 
escola não significava uma sobrecarga de trabalho. 

Desta dinâmica de análise da situação, os Pais/Encarregados de 
Educação e o poder local representado pela autarquia e actividades 
sócio-económicas estão excluidos. 

A equipa-líder da elaboração do projecto, (secção de formação) 
considera que não existem nem condições, nem hábitos na sociedade- 
-local para o desenvolvimento da participação, nesta etapa do trabalho: 



(...) a população, o nível cultural (. . .) não é que sejam 
pessoas analfabetas mas..." 

Em relação ao poder local. não existem relações que pressuponham 
a possibilidade de discussão de objectivos a atingir com o projecto. 
Estamos longe da definição de uma política local de educação: 

"(. ..) isto era a escola que gosta~amos de ter, que os pais 
e todos participassem de igual maneira com os profes- 
sores e com os alunos na escola, isto era óptimo, mas até 
L&, penso que temos de caminhar muito, há muitas 
arestas que têm de ser limadas." 

diz-nos a este propósito, a presidente do C.P./C.D.. 

O não envolvimento destes elementos da comunidade educativa, 
entendida como a definimos anteriormente é um facto nesta escola. 

A compreensão de uma nova dimensão da escola e, desejada al- 
teração da situação actual, passa por um trabalho de conjunto, em que 
não se pode isolar o funcionamento da escola, das caracteristicas de fun- 
cionamento global da sociedade, tal como nos lembra Derouet (6). 

Neste momento, em Portugal, o processo de participação dos pais 
e restantes elementos da comunidade local na vida da escola, dá os 
primeiros passos, num caminho que não tem uma história passada a 
que recorrer, nem condições objectivas presentes favoráveis. Falta de 
tempo, de definição de responsabilidades, de estruturas adequadas, de 
mudança de mentalidades, tomam o processo de participação dos 
elementos da comunidade na escola, numa questão dificil mas que, pela 
sua importância na evolução-melhoria da escola, importa alterar. 

- Avaliação diagn6stico-progn6stico 

Instrumentos e etapas de elaboraçiio do P.E.E. 

Do que se tem vindo a apresentar podem distinguir-se quatro 
etapas no processo de elaboração do P.E.E.: 

1' - Elaboração de propostas (secção de formação): 



28 - Anãlise das propostas e sugestões, que vão de objectivos a 
actividades e estratégias (C.P./C.D.; grupos de disciplina: grupos turma: 
funcionários) ; 

3" - Elaboração do pré-projecto (secção de formação); 
4" Discussão e decisão fmal (grupos de disciplina: grupos turma; 

funcionários; secção de formação: C.P./C.D.). 

Para o desenvolvimento deste processo são elaborados instrumen- 
tos auxiliares de recolha de dados, e convocadas especialmente reuniões 
com este objectivo (para além de se discutir este assunto em reuniões 
convocadas com outros objectivos de acordo com o previsto na lei): 

"L..) depois de identficadas as questões são convo- 
cadas reuniões expressamente para isso (...I." 
"(. ..) servimos umas grelhas: eles preenchem, onde eles 
dizem os objectivos, as actividades.. ." 

A anáiise deste processo e o contacto com os professores da escola 
permitem-nos afirmar que existe um sistema de informação (baseado em 
contactos informais, reuniões e preenchimento de grelhas) com que o 
grupo lider (secção de formação) tem a preocupação de recolher os 
elementos que garantam que o P.E.E. resulte da opinião dos professores 
e alunos, de um debate que sirva de base aos consensos necessários a 
sua  realização. 

A questão sobre os processos de participação, colocada no ques- 
tionário [TABELA V] a maior parte dos professores (quarenta e um) 
assinala "debate em reuniões nos orgãos da escola". 

Os dados obtidos apontam, pois, no sentido da valorização do 
debate em reuniões e discussão pessoa a pessoa. Das grelhas dis- 
tribuídas pela secção de formação e da análise que delas f~emos ,  pode 
afirmar-se que se trata sobretudo de indicação de tópicos para as 
discussões a realizar . Estes tópicos resultam de uma percepção global 
dos problemas da escola e do que se pensa poder realizar. Não assentam 
numa definição clara de critérios (pré-estabelecidos) como defendem 
Cros e Broch (7) e também Acquier (8). 



Objecto de avaliaçáo e definição 
de: 

Na análise teórica realizada na I e I1 partes deste trabalho salientou- 
-se a importância da potencialização da riqueza específica de cada escola 
na partilha de objectivos pelos elementos que a constituem. 

Para que se chegue a esta partilha considerou-se ser necessário 
haver um conhecimento dos princípios, valores e objectivos educativos 
assim como dos problemas, necessidades e aspirações presentes na 
comunidade educativa. 

Os dados analisados permitem-nos afirmar que, nesta escola, se 
identificam as actividades a desenvolver, partindo da ideia da existência 
de consenso sobre os princípios, valores e objectivos gerais: 

"Os princr'pios acabam por ser um bocadinho à priori 

A ideia da existência deste consenso assenta no facto de se 
considerar que: 

"(. ..) os objectivos são tão globais que penso que, enfun, 
pelo menos na teoria toda a gente estb de acordo com 
eies (...)". 

Poderá dizer-se que, ao contrário do que afirma Derouet, como 
vimos, anteriormente, o consenso não é entendido como suspensão do 
debate, mas sim, como ausência de necessidade de debate. 

O conhecimento fruto da experiência-permanência na escola, é a 
base para a identificação dos interesses, necessidades e aspirações da 
escola com que a secção de formação parte para as propostas de 
actividades que apresenta para a análise da escola: 

"PrUneiro que tudo conhecer bem a escola que temos, os 
alunos que temos, os professores que temos e os-- 
cionbrios que temos" 



A necessidade do raciocínio sobre ideias, conceitos implica que se 
distinga a diferença entre o nível de abstração (o que se pensa, o que se 
conhece) e o objecto do conhecimento como defende Popper, por vezes, 
não é fácil. 

Fazer a comunidade discutir sobre principios e objectivos é utilizar 
um recurso que aumenta o capital de riqueza (complexidade da diver- 
sidade) da escola e pode dar maior consistência e fundamentação as 
opções a tomar. Mas, não deixa de ser uma discussão dificil, quando não 
se faz a partir de questões concretas. O facto de ser negligenciado este 
recurso pode abrir brechas na coerência entre as actividades programa- 
das, as actuações dos intervenientes e ainda criar dificuldades na 
realização da avaliação global dos resultados. 

É significativo, que os elementos da secção de formação desta escola 
que elaboraram o projecto, considerem que é cada vez mais dificil 
arranjar um tema. ou um titulo, que sirva de linha condutora e dê 
coerência ao projecto. 

Não identificam, contudo, a necessidade de maior explicitação dos 
princípios/objectivos como saída para as dificuldades sentidas relati- 
vamente a dificuldade de encontrar um fio condutor do P.E. Continua a 
procurar-se um tema, um titulo, como solução. Atentemos no que nos 
afirmou a este propósito o grupo-líder do projecto: 

"0 arranjar um nome ao projecto foi muito d@iL se a 
gente tivesse partido de um tema era fácil (...I mas agora 
devido a área escola em que os alunos têm uma grande 
participaçáo (. . .I penso que é muito d@il arranjar assim 
um tema condutor para as actividades todas (...I. 

Embora se considere desnecessário desenvolver um trabalho que se 
centre no campo da discussão de princípios e objectivos existe, contudo, 
uma manifesta preocupação pela sua articulação e coerência com as 
diferentes actividades. 

O questionamento que se estabelece é operacionalizado na dis- 
cussão sobre as actividades e as estratégias a desenvolver. 



Os dois princípios/objectivos gerais da escola sobre os quais se 
supõe a existência de consenso são assim explicitados: 

-"L..) os objectivos que estão na base daquilo que nós 
pensbmos que é educar, que é levar os nossos alunos a 
ser pessoas completas (...I." 
- "(. ..) ligar a escola mais h comunidade (. . .)." 

O pressuposto do consenso e a interiorização destes princípios/ 
/objectivos leva a que não se sinta necessidade de os passar a escrito. 
O facto é que eles existem porque os vimos traduzidos no funcio- 
namento da escola, como elementos articuladores das actividades, como 
adiante daremos conta. 

Constata-se, assim, que, a radiografia da situação inicial (avaliação 
diagnóstico) não obedece a definição de um trabalho sistematizado de 
levantamento de situações. problemas e aspirações. 

Parte-se de um conhecimento directo e geral, de uma percepção 
global, para a elaboração de propostas de trabalho futuro. 

A definição de objectivos específicos e a selecção de actividades a 
realizar, confunde-se, nesta escola, com a fase prévia de análise da 
situação. 

Contudo, no questionário [TABELAVI], em que procurámos distin- 
guir estas duas etapas de trabalhos. a questão: colaboração na  identi- 
ficação de objectivos e actividades a desenvolver é assinalada por mais 
professores (trinta e dois) do que a questão: colaboração prestada na  ca- 
racterização da escola (problemas, aspirações, condições.. .) . 

O facto de não ser valorizada a realização de uma avaliação 
diagnóstico sistematizada parece-nos poder acarretar alguma debili- 
dade ao Projecto. 

A ultrapassagem de possíveis resistências ou processos de não- 
-identificação que põem em causa a aceitação e o empenhamento ne- 
cessário a realização do Projecto, é melhor garantida se a sua  elaboração 
se basear na recolha e organização de informação que caracterize a 
situação da escola nas suas múltiplas vertentes, como defendem De- 
rouet; Boutinet; Cros e Stufflebeam (9). 



Recursos 

Perante o problema específico dos recursos, há a opinião generaii- 
zada na escola de que: 

'Wbs c& vamos conseguindo. se estivessemos à espera 
estiivamos mal" 

dizia-me uma professora durante a realização de uma actividade a que 
assisti. Opinião confirmada pela actuação do C.D. que se encarrega da 
mobilizaçáo dos recursos materiais/financeiros necessários a irnple- 
mentação do P.E.E.. 

Os elementos entrevistados (da secção de formação), demons- 
trando que têm consciência que este é um assunto cruciai para a maioria 
das escolas, têm uma visão/estratégia do problema: 

''L..) recursos humanos não temos tido grandes proble- 
mas porque é uma escola com um corpojovem, dinâmico, 
interessado L..) não h& grande problema em empenhii- 
-10 na escola." 

'7.. .I para qualquer projecto é necessbrio sempre 
dinheiro [...I mas nós temos participado em tudo que é 
projecto, quer do PRODEP, quer da Câmara [...)projectos 
a nível nacional, a nível local nós apresentamos a nossa 
candidatura e temos tido um certo sucesso nisso [...I". 

O conhecimento empírico que existe, relativamente as "potenciali- 
dades" locais, é tido em conta, na elaboração do projecto. 

A partir do momento que são identificados os recursos materiais- 
-financeiros necessários (durante a elaboração do projecto) a responsa- 
bilidade da sua angariaçáo é assumida pelo C.D. 

Assim, o contacto quer com os pais, quer com a autarquia e acti- 
vidades económicas surge, como pedido de colaboração mas só depois 
de elaborado o P.E.E.. 



Trata-se, pois, de relações pontuais que embora desenvolvidas no 
quadro da elaboração do P.E.E., não revestem a forma de "contratos" de 
colaboração sistemática. 

A administração central/regional não é referida como parceiro 
privilegiado. A escola concorre aos "projectos" do Instituto de Inovação 
Educacional, como concorre aos da Câmara ou aos de qualquer outra 
instituição pública ou privada. Cabe ao C.D. estabelecer contactos, 
negociar apoios que garantam a existência dos recursos identificados 
como necessários, como declarava a sua presidente: 

"As pessoas aqui na escola nunca se preocuparam 
muito com os recursos porque o C.D. se encarrega de os 
arranjar L..) digamos que isto é L..) a nossa parte, a 
nossa responsabilidade é ai H& um projecto e a gente 
tenta arranjar dinheiro para o concretizar." 

A capacidade de criar, de encontrar soluções parece-nos ser nesta 
escola um recurso privilegiado, recordando-nos o que a este respeito 
afirma Porter (10) quando identifica, a capacidade de inovar dos próprios 
recursos humanos das empresas, como uma sua  riqueza fundamen- 
tal. 

As várias fases seguidas na  elaboração e de que demos conta, 
acontecem todos os anos uma vez que o P.E.E. é pensado só para o 
periodo de um ano. 

Este facto, leva a que só em Novembro se considere o P.E.E. pronto 
para arrancar: 

'7.. .) a gente não consegue nunca ter o P.E. pronto de uns 
anos para os outros, como há uma grande novidade 
sempre, sb conseguimos isso no prbprio ano lectivo L..) 
porque esses primeiros meses são de lavrar terreno, 
quer pelos professores novos, quer pelos alunos (...I. 



Uma análise feita por nós relativamente ao projecto do ano anterior 
revela-nos existir uma grande identidade entre os objectivos específicos 
propostos. Inclusivamente o chamado titulo do projecto é semelhante: 

1990- 199 1 - Viajar e descobrir" 
199 1 - 1992 - "Por terras e por mar.. . Por sonhos e projectos". 
A diferença reside sobretudo na programação das actividades. Este 

facto leva-nos a considerar tratar-se de uma não distinção clara entre 
projecto e plano ou programa de actividades. 

Poderia afirmar-se que a escola tem um Projecto que se prolonga por 
mais do que um ano. Este projecto (implícito) é interiorizado (a nível dos 
seus princípios orientadores e objectivos gerais) pelos professores que 
permanecem na escola. É a partir dele que todos os anos se discutem as 
actividades a desenvolver e os recursos a mobilizar. 

- AvaliaçBo do P.E.E. 

A avaliação das actividades desenvolvidas ao longo do ano é 

considerada uma tarefa importante. São previstos os intervenientes 
deste processo de avaliação, os momentos e instrumentos a utilizar: 

'7.. .) este ano resolvemos fazer umas grelhas (. . .) em vez 
de ser o C.P. só a analisar, temos os dados analisados 
por todos os grupos e também vamos (secção de for- 
mação) reflectir sobre isso (...)". 

Relativamente a avaliação final-global é particularmente significa- 
tiva a afhnação das nossas entrevistadas: 

"(...I a avaliação global, não, quer dizer o resultado 
global som e ao cabo é o sucesso ou insucesso da 
escola, não é? Avaliar propriamente não (...I. 



Com os elementos que já conhecemos sobre o modo de elaborar o 
Projecto nesta escola, entende-se como não seja fácil pensar em avaliar 
o grau de consecução de objectivos de âmbito táo vasto como: "levar os 
nossos alunos a ser pessoas completas". 

Aliás, a consciência deste facto explica a afirmação de uma profes- 
sora: 

" A  avaliação do nosso Projecto, sabê-la-emos noficturo 
dos nossos alunos. Gostaria mesmo de saber como se 
comportarão (. . .)". 

E de referir, contudo, que o último C.P. realizado neste ano lectivo, 
e a que assistimos, tinha como objectivo uma análise global. Aberto a 
toda a escola e contando com a participação de representantes da 
Direcção Regional e da Inspecção, consistiu numa passagem de "videos" 
sobre trabalhos desenvolvidos durante o ano e que iam sendo progres- 
sivamente analisados em termos de: vantagens para os alunos e 
participação dos professores, aspectos a continuar, modificações a 
introduzir. 

2. A L~GICA DE FUNCIONAMENTO EXPRESSA NO P.E.E. 

A ESTRUTURA DO DOCUMENTO - P.E.E. 

Ao tomarmos como referência para a leitura do documento-P.E.E., 
os pontos que temos vindo a considerar como essenciais na  construção 
de um P.E.E. constata-se que: 

Princípios orientadores 
Não existe nenhum enunciado com indicação dos princípios orien- 



tadores, nem qualquer fundamentação do projecto. 
Um titulo-tema e uns versos introdutórios precedem a planificação 

das actividades. 

Objectivos Gerais 
Não existe qualquer indicação 

Selecçiío de actividades/estratégias 
A planificação obedece a uma divisão em três grandes áreas de 

acção: 
actividades disciplinares; 
área escola; 
complemento curricular. 

Para cada uma destas grandes áreas (que correspondem as de- 
finidas na legislação - ver Quadro I) estão previstos objectivos relati- 
vamente aos temas, actividades e estratégias que enuncia. 

Intervenientes/Calendário e avaiiaçiío 
Indicam-se os intervenientes e o calendário. Reserva-se uma coluna 

para avaliação embora não surja nenhuma especificação sobre o tipo de 
avaliação que se prevê. nem os momentos em que se pensa realizá-la. 

Os elementos que se acaba de elencar não nos permitem, por si só, 
saber se existe, conhecer, claramente, qual a política educativa da 
escola. 

Não estão expressos os princípios orientadores (que concepção de 
saber? de aluno? do trabalho do professor? das relações entre os 
diferentes intervenientes?) nem os objectivos gerais por que se optou, 
depois da anáiise da situação realizada. 

Não estão especificadas as razões que levaram a escolha dos 
campos de intervenção e os critérios que presidiram a selecção dos temas 
que se vão trabalhar. 

Não se indica o modo de organização e a orientação que presidiu a 
definição das estratégias que se vão seguir no desenvolvimento do 
trabalho. 

Juntando a este documento as 450 páginas em que se desdobra, 
poderá afirmar-se que se trata de plano ou programa no sentido utili- 



zado por Broch e Cros, isto é: 

"(. ..) o plano corresponde ao momento técnico de uma 
actividade depois que condições, objectivos e meios 
estão identijkados e a ordenação dos fm e dos meios 
se apoia num saber sobre um determinado domínio 
(...). (1 1)  

Pelos motivos, já apontados, não é possível, unicamente, através 
deste documento identificar qual a lógica de funcionamento a que 
corresponde. 

LÕGICA PREVALENTE/L()GICAS COEXISTENTES 

Se tivermos como referência o que afirmamos sobre a dialéctica 
processo-produto a que nos referimos anteriormente (ver figura I11 - 
P.E.E. - Processo e Produto - Preferência e Referência) ou também ao que 
Ardoino (12) chama as duas dimensões do Projecto - a intenção ou 
projecto visado e o detalhe ordenado ou projecto-programado poderá 
perguntar-se: 

Será que este documento escrito corresponde ao plano de um 
Projecto visado? Esta escola tem um Projecto? Qual a lógica prevalente? 

Dois elementos permitem-nos responder afirmativamente as duas 
primeiras questões e simultaneamente identificar a lógica orientadora 
do trabalho que se desenvolve na escola. O primeiro elemento resulta do 
conhecimento que adquirimos no trabalho de campo realizado por nós 
nesta escola. Existe um Projecto (implícito) com uma lógica dominante 
de que resultam os documentos escritos (planos) como uma das suas 
dimensões, e a cujo desenvolvimento ao longo do ano lectivo nós 
assistimos. 

A anáiise dos processos e procedimentos utilizados na elaboração 
do P.E.E. permitiu-nos constatar que foi realizado um processo que se 



pode considerar de avaliação diagnóstico/prognóstico, que existem 
princípios/objectivos orientadores de que demos já conta, que presidem 
a selecção de temas, actividades e estratégias e a identificação dos in- 
tervenientes no processo de realização. 

Reafirmando que no projecto-programado não existem dados que 
tomem explícita a lógica, princípios, valores e metas adoptados pelos 
diferentes actores-intervenientes, a partir da qual são organizadas as 
diferentes actividades da escola, importa referir que o projecto implícito 
(não expresso no documento escrito) mas que conhecemos pela nossa 
permanência na escola, tem uma lógica prevalente que lhe está subja- 
cente. 

A preocupação de orientação da escola como uma "família" e a 
definição de todo o trabalho de modo a assegurar o "desenvolvimento 
global" do aluno presidem as concepções de saber, das relações sociais, 
do aluno da selecção escolar, do papel do professor. São estes os 
princípios orientadores da acção da escola. Por isso mesmo, poderá 
ailrmar-se que, a Lógica doméstica é prevalente, uma vez que, como 
considera Derouet, nos seus trabalhos, ao caracterizar esta lógica, a 
confiança entre as pessoas, o acordo estabelecido pessoa a pessoa. tal 
como numa família, para além do entendimento do aluno como "pessoa", 
vista na globalidade e complexidade das suas características, definem e 
distinguem o princípio de justiça por que se rege a Lógica doméstica. 

Nenhum destes pontos, contudo, é expresso claramente no pro- 
duto-documento escrito. 

O segundo elemento que nos permite defender a ideia da existência 
nesta escola de um projecto com uma lógica definida (de que o docu- 
mento escrito é apenas a sua dimensão técnica) resulta da análise da 
coerência e articulação dos objectivos defuiidos nos planos/programas 
de trabalho, assim como das actividades e estratégias seleccionadas 
relativamente aos princípios existentes. 

Constata-se que os objectivos (específicos) expressos no documento 
escrito, são coerentes com os princípios que presidem ao projecto. 
Embora não constem do documento escrito, a escola optou por princípios 
orientadores da sua acção. 



Uma análise desses objectivos permite-nos verificar a existência 
de uma ampla "coincidência-repetição" entre os objectivos definidos 
para cada área. Este facto revela, a nosso ver, uma preocupação de 
articulação entre as diferentes áreas de trabalho, como elementos de um 
todo coerente. 

Poderá dizer-se que a ideia de "projecto-mosaico" defendida por 
Broch e Cros (13). com que poderíamos ficar pela simples leitura do 
documento-escrito, é superada pelo conhecimento do Projecto implícito. 
Projecto este, como uma lógica definida e identificada por nós, na análise 
da descrição do processo de elaboração do projecto, nos princípios e 
intenções declaradas pelos diferentes intervenientes e na observação do 
funcionamento da escola. 

A dimensão do Projecto enquanto referência defmidora de uma 
lógica prevalentemente doméstica, existe no Projecto implícito, mas não 
se traduz claramente no Projecto explícito (plano). 

3. PROJECTO E LÕGICA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
- que relação? 

Questões como: 
Que concepção do saber? De aluno? Do papel do professor? Das 

relações sociais? São para nós os polos a partir dos quais congregamos 
os elementos que configuram caractensticas da lógica de funcionamento 
da escola. 

E este funcionamento coerente com a lógica doméstica que identi- 
ficamos como predominante no P.E.E.? 



QUE CONCEPÇÃO DO SABER existe na escola? 

A forma como é encarado o saber é considerada por Derouet como 
uma das questões fundamentais que distingue as lógicas de fun- 
cionamento das escolas. Na vastidão deste tema procuramos, de acordo 
com os nossos objectivos, interpretar os dados recolhidos, a luz da 
interrogação: O "curriculo" estabelecido a nível nacional, C a única 
fonte definidora dos contetidos de ensino trabalhados na escola? 

Sabemos, os curriculos seguidos nas escolas portuguesas são 
definidos igualmente para todas as escolas a nível nacional. Contraria- 
-se, assim, a perspectiva de integração de componentes regionais nos 
curriculos para que tanto a L.B.S.E. artQ 3 - alíneas 9) e 1) (14) como a 
decreto-lei 43/89 apontavam artQ 9 - alínea b) (15). 

O campo de autonomia das escolas relativamente aos conteúdos de 
ensino é, por isso mesmo muito restrito, e tem dependido das ca- 
pacidades e possibilidades das escolas estabelecerem práticas de tra- 
balho e desenvolverem actividades "fora programa" sem que correspon- 
dam necessariamente a uma articulação com o programa nacional. 

A perspectiva de curriculo nacional concorre para uma aprendi- 
zagem baseada fundamentalmente num saber livresco ao mesmo tempo 
que dificulta a construção de um saber que, tendo em conta a realidade 
e a experiência do aluno, as valorize como campos de conhecimento que 
se vão progressivamente alargando. 

Na Escola Verde procurou-se desde há muitos anos desenvolver um 
trabalho que não se limitasse aos conteúdos definidos a nível nacional, 
através da realização das chamadas actividades "extra-curriculares". 
Esta "fuga" não implicava contudo, uma articulação (nem nas temáticas, 
nem nas estratégias, nem na avaliação) entre o que se fazia nas aulas 
(onde se dava o "programa") e o que se praticava em outros espaços e 
tempos. 

Havia como "dois corredores paralelos" como nos referia uma pro- 
fessora: 

' h m  circulava-se à vontade, para a frente para trás, 
escolhíamos a bagagem que considerávamos mais 



apropriados para fazer o caminho e as crianças, os 
alunos, traziam as suas experiências e maniJestavam o 
que desejavam No outro corredor era obrigatório seguir 
um sentido e utilizar obrigatoriamente uma determinada 
bagagem que às vezes não fazia sentido para as 
crianças". 

E relativamente a este trabalho realizado em corredores paralelos 
que não se tocavam, que se pode constatar que a partir da elaboração do 
Projecto, se desenvolveu um trabalho de construção de "pontes". Estas 
"pontes" traduzem, a nosso ver, uma concepção do saber que tenta 
subverter a lógica de aprendizagem focalizada, até aqui, só no "pro- 
grama" ou, nos dois "corredores" paralelos e distintos. 

O facto desta escola ter possibilidade de realizar uma acção na 
chamada área-escola, agora definida oficialmente (decreto-lei nQ286/89 
de 29 de Agosto), como já anteriormente referimos foi aproveitado como 

. campo de desenvolvimento de uma nova concepção de saber. 
Não se trata, só, de uma nova área onde se trabalham outros 

saberes mais ligados aos alunos, as suas experiências e ao meio em que 
vivem e que surge ao lado do trabalho das aulas. A perspectiva adoptada 
é a de, através das possibilidades abertas por esta área (reuniões entre 
professores, tempo previsto para o trabalho. maior intervenção dos 
alunos) redefinir a organização pedagógica da escola. Um trabalho 
conjunto entre diferentes disciplinas, polarizado em actividades, para 
cuja realização os conteúdos definidos no programa nacional e os 
assuntos escolhidos pela escola, surjem articulados e trabalhados em 
conjunto. 

A dinâmica criada na escola, a partir do plano traçado por profes- 
sores e alunos (mais uma vez não identificamos senão pontualmente a 
participação dos pais) como que empurra, todos os intervenientes, para 
o desenvolvimento de um trabalho de grupo que forçosamente obriga a 
uma articulação das linhas (conteúdos e estratégias) dos programas 
curriculares nacionais com o que a escola define como de interesse local. 

Nem todos os professores concordam abertamente com esta con- 
cepção de saber e de trabalho. Poderá mesmo distinguir-se, nos con- 
tactos que estabelecemos, três posicionamentos diferentes: 

1.- Os professores que, embora considerando não ser este o ideal, 
defendem, convictamente, a opção da escola como a possível neste 



momento (o que poderíamos interpretar como uma atitude de exploração 
das "margens de liberdade" referidas por Crozier); O ideal segundo estes 
professores, passaria por uma reestruturação dos curriculos nacionais, 
tomando-os menos extensos e prevendo um espaço a ser definido lo- 
calmente. Não haveria necessidade de criar "pontes" e a organização 
pedagógica seria toda mais coerente. Por outro lado e a nosso ver. o 
estatuto de marginalidade da área-escola a que nos referimos anterior- 
mente, não só deixaria de existir, como não se correria o risco de 
aproveitamentos menos correctos desta ambígua definição de currículo 
local. 

Contudo, nesta escola, com o tipo de articulação do trabalho agora 
desenvolvido, pretende-se como nos afirmava uma professora: 

"dar aos alunos a sensação que estão a viver mais do 
que a estudar, como se tratasse de uma família." 
"ouvi-los e decidir conjuntamente, o mais possível" 

Ou seja a definição de cumculo de acordo com os princípios que, 
como vimos caracterizam a lógica de funcionamento desta escola. 

2.- os professores que não formulam uma opinião clara sobre o 
sentido da orientação da escola, relativamente a concepção de saber e 
trabalho adoptado: 

"é preciso fazer faz-se, não tem havido problemas" 

Trata-se de professores que, manifestam menos interesse no debate 
de ideias. Esta atitude é visível, nomeadamente, no tipo de conversa 
mantida comosco: - respostas breves sem dar lugar a mitos e questiona- 
mentos. Integram-se, contudo, no trabalho definido, desde que proposto 
e organizado por outros; 

3. - os professores que, por diferentes motivos não estão ple- 
namente convencidos sobre a validade do tipo de trabalho em que se 
vêem envolvidos. Entre os motivos que estão na origem desta atitude 
pode referir-se: o acréscimo de trabalho, o não acreditar nas vantagens 
que podem advir para os alunos desta concepção do saber/trabalho, já 

que entendem que os conhecimentos definidos a nível nacional são a 
única forma de garantir uma maior igualdade entre os alunos no acesso 
ao saber. 
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A este respeito atente-se nesta afirmação de uma professora: 

'!Aqui não é possível dar o programa direitinho ... ou a 
gente se integra ou não aguenta os putos. Temos que 
forçosamente de ligar as matérias do programa ao que 
decidimos fazer em conjunto, mesmo que, às vezes, eu 
não concorde mas, se não o faço é d~fici.1 trabalhar com 
eles. Os nossos alunos gostam deste folclore...". 

Poderá dizer-se que apesar destes três diferentes posicionamentos, 
a preocupação com o compromisso assumido relativamente ao P.E.E. 
sobressai das afirmações dos professores com quem falámos. 

Aliás, num documento de balanço do trabalho realizado pela escola, 
surgem-nos indicados vários factores positivos da ligação da área-escola 
ao currículo nacional, transcrevemos: 

- Diversificação de estratégias de trabalho (pesquisa) trazendo 
para o domínio curricular uma diversidade de estratégias e temas 
até aí pouco utilizados nas aulas; 

- Estabelecimento de laços mais efectivos entre o saber e o saber 
fazer; 

- Alargamento dos conteúdos programáticos; 
- Maior interesse pelos conteúdos leccionados: 
- Maior responsabilização (profs. e alunos); 
- Contribuição para o sucesso escolar nas diferentes disciplinas; 
-Maior motivação dos alunos habitualmente menos participativos; 
- Cruzamento de saberes; 
- Maior ligação entre a escola e o meio; 
- Boa utilização dos recursos da escola; 
- Envolvimento de toda a comunidade escolar; 
- Grande dinâmica imprimida a escola. 

Poderá pois. afirmar-se que existe uma lógica comum de actuação, 
muito embora existam discrepâncias de pensamento, que deverão fazer- 
-se sentir, naturalmente, no trabalho realizado individualmente pelos 
professores. Só uma avaliação deste trabaiho, que não faz parte dos 
nossos objectivos, neste momento, nos daria uma resposta sobre o modo 
como as limitações e reservas postas na adopção da concepção de saber 



que caracteriza a lógica de funcionamento desta escola se reflectem na 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. 

Esta preocupação pela construção de um saber articulado com as 
vivências e com o conhecimento da realidade passada e presente do 
"meio" onde vivem os alunos, também marca visualmente a escola: O 
coche utilizado na reconstituição do casamento de D. João V (construi- 
do pelos alunos), a exposição do vestuário utilizado nas diferentes acti- 
vidades desenvolvidas, as fotografias das reconstituições históricas, 
como, por exemplo, as da construção do convento de Mafra, os jogos 
tradicionais transformados em entretenimentos actuais, os trabalhos 
em mármore, como por exemplo, os relógios de sol feitos na  oficina de 
cantaria, transformam e enchem a escola. 

A exposição dos inúmeros produtos destes trabalhos dos alunos, 
parece corresponder a uma dupla necessidade de materialização e 
visualização de todas as  actividades realizadas. Este facto, é-nos justi- 
ficado, por um lado, pela idade dos alunos (dos dez até aos catorze) e o 
grande estimulo que representa aos seus olhos, verem assim valorizado 
o seu trabalho e, por outro lado, também corresponde a uma preocu- 
pação com o espaço de modo que, o ambiente criado concorra para a 
dinâmica da escola. 

A importância que é atribuida ao centro de recursos da  escola, 
parece inserir-se nesta mesma linha de concepção do saber. Não nos foi 
possível, contudo, reunir elementos suficientes que nos permitissem 
verificar o peso que tem no desenvolvimento da aprendizagem. De 
acordo com a opinião do presidente do C.D., a falta de formação dos 
professores, sobre a utilização de um centro de recursos, tem levado, por 
vezes, a um deficiente trabalho de professores e alunos que, se focalizado 
no centro de recursos poderia ser rentabilizado: 

"Aquilo tem que Levar uma volta grande que passa pela 
formação dos professores o que ainda não foi possível 
fazer, o professor responsável tem estado a fazer a 
profissionalização, o que, em vez de ajudar lhe tem 
retirado hipóteses de trabalho ... tempo, ainda não se 
conseguiu dinamizar todos os colegas e aproveitar as 
potencialidades que oferece". 



Com base nas manifestações verbais, comportamentais e visuais 
que nos foi possível registar e de que, de algumas, consideradas perti- 
nentes em relação ao nosso objecto de pesquisa, demos aqui conta, 
poderá afirmar-se que existe uma relação de coerência entre a lógica 
prevalente no P.E.E. (doméstica) e a forma como os saberes se cons- 
troiem nesta escola. 

As experiências, os saberes individuais, as características do meio 
são articuladas com o saber livresco. A tentativa de estabelecer "pontes" 
entre o curriculo imposto e o curriculo da escola definido em conjunto 
por professores e alunos, surge-nos como um elemento característico de 
uma lógica doméstica em que é fundamental respeitar a pessoa-aluno 
através da satisfação-criativa das suas necessidades e particularidades. 

Ao manifestar-se a preocupação pela articulação entre o curriculo 
nacional e o definido na escola reconhece-se que ainda estarnos longe de 
um curriculo único concebido de modo a deixar uma maior margem a 
decisão local. Contudo, a posição da escola em não deixar que exista uma 
total desarticulação entre os diferentes trabalhos realizados pelos alunos, 
ao mesmo tempo que investe na "área escola", como pólo agregador das 
actividades da escola definidas no P.E.E., configura-se-nos como um 
aproveitamento positivo das margens de liberdade de uma legislação 
pouco clara, neste aspecto, tal como anteriormente referimos, con- 
vertendo-as a favor da implementação da lógica definida. 

O ALUNO E A SELECÇ- ESCOLAR 

Considerar que o objectivo da escola não pode ser só a transmissão 
de conhecimentos e de um saber livresco tendo em vista a preparação 
para provas de classificação, pressupõe que se valorize a dimensão do 
aluno enquanto criança, jovem, com características próprias, em cujo 
desenvolvimento intelectual, afectivo, cultural, social, a escola tem um 
papel a desempenhar. 

É esta concepção de aluno que Derouet faz sobressair como ca- 
ractenstica da lógica de funcionamento doméstica e nos leva a colocar 
a questão: o aluno C considerado como matbria-prima a transformar 



e a classificar ou C sobretudo visto como criança e jovem com quem 
se trabalha, tendo em vista contribuir para o seu desenvolvimento 
global? 

A análise do funcionamento da Escola Verde permite-nos afirmar 
que, as dimensões com que se entende o aluno, se integram prevalente- 
mente dentro dos princípios de uma lógica doméstica, muito embora 
subsistam práticas reveladoras de uma lógica cívica caracteristica de 
uma escola definida nas fronteiras de um serviço público. 

Entre as práticas verbais e comportamentais que fazem parte do 
quotidiano da escola e que podemos referir como tradução de uma lógica 
doméstica. atente-se nos "episódios" seguintes: 

Aos alunos, professores e funcionários referem-se como: "os putos"; 
"os miúdos"; "as crianças"; "os jovens". Com menos frequência ouvi a 
palavra "aluno" e, quando isto acontecia vinha normalmente antecedida 
do possessivo: "os nossos alunos". Isto é, em termos linguísticos poderá 
dizer-se que existe uma preferência pelo uso de palavras que não 
correspondem a um vocabulário caracteristico de uma escola, em que a 
pessoa é sobretudo o obiecto, passível de transformação. Aqui, consi- 
dera-se o aluno-sujeito mais do que o aluno-objecto. 

A escola. como já foi referido, alastra-se por uma grande área, onde 
os alunos circulam a vontade e convivem entre eles e com professores e 
funcionários, obedecendo-se a preocupação de criar condições fa- 
voráveis a uma relação afectiva. A este respeito note-se o que nos dizia 
uma professora: 

"ÒS miúdos correm, brincam, andam por a i  Esta nossa 
opção de os deixar permanecer o tempo que querem na 
escola tem a ver com a nossa preocupação de criar laços 
que se prolongam por wna idade mais complicada. Eles 
chegam pequenos e saem no gP ano. Os miúdos quando 
saiem daqui e vão para outras escolas sentem a diJe- 
rença. N6s conhecemos os miúdos pelos nomes". 

Mesmo depois do toque de entrada para o trabalho, verificamos, há 
sempre muitos alunos de um lado para o outro, o que se deve as várias 
actividades em curso que, por vezes, obrigam a deslocações para fora da 
sala de aula. 



Há uma preocupação em garantir a sua colaboração em todo o tipo 
de trabalhos. 

Procura-se garantir a sua participação no arranjo da escola, na sua 
manutenção. Para atingir este objectivo existe uma orientação/estratégia 
definida. Justifica-se a transcrição de dois trechos, relativamente lon- 
gos, de uma conversa mantida com a presidente do C.D., para que 
melhor nos possamos aperceber desta orientação: 

"Os valores náo se aplicam, sentem-se. De que vale pôr 
um cartaz a dizer - A escola é tua, deves ter cuidado com 
as bolas por causa dos vidros - de nada?! Mas se eles 
sentirem que por causa do dinheiro dos vidros não têm 
mais cassetes de video ou outras coisas, mudam de 
atitude. Precisam de ser informados e decidem eles. O 
ano passado, no funde ano eles deixaram a escola cheia 
de papéis pelo chão, cheia de porcarias das brincadei- 
ras. Vimos aquilo e resolvemosflmar. Este ano, logo no 
princípio do ano passamos o video e discutimos com 
eles(. ..I." 

"(. ..) Outro dia a reunião com os nonos correu linda- 
mente, é que eu estava a falar-lhes dos estores, pois, 
vocês realmente não têm estores e podem ficar assim 
menos nas aulas, mas para pomws os vidros não 
conseguimos @r os estores. Dizem eles assim sabe que 
nós j& nos tinhamos lembrado disso, até já tinhamos 
pensado pedir aos colegas da tunna para(...). As tur- 
minhas bem levadas os professores a falarem bem com 
eles, conseguimos uma escola mais humana não é? 

Fazer cartazes tipo "não sujes" é contra-pnxiucente". 

A confiança e o diálogo pessoa a pessoa parecem ser a chave 
escolhida para a relação com os alunos. Diálogo que se procura 
estimular também através de reuniões de conselho de turma como 
constatámos. Uma professora explicitava a orientação relativamente aos 
alunos nos termos seguintes: 

'Tlouve umgrande trabalho a nível do director de tunna, 
um trabalho a nível do conselho de tunnu, houve reu- 
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niões com os miúdos, houve conversas com os pais e eles 
começaram a perceber que a escola realmente era deles 
e tiveram uma alteração do comportamento do dia para 
a noite, nem pareciam os mesmos. Foi um trabalho de 
grupo, s6 que é muito dijkil, a mudança de atitudes é 

uma coisa lenta, mas uma pessoa tem que fazer este 
trabalho, acreditamos nele. Diariamente, antes, nós 
tinhamos problemas de pancadaria, agora(. . .I." 

Como já foi por nós referido, os pais e outros elementos do meio local 
não participam na  elaboração do P.E.E.. Este facto faz com que a 
definição da linha orientadora da escola se circunscreva ao que pensam 
os professores (e para além das determinações da administração cen- 
tral). Neste caso, a riqueza que poderia advir da participação dos 
elementos da comunidade local na definição do que se considera melhor 
fazer para o desenvolvimento do aluno e na construção desta mesma 
riqueza, não se verifica. 

A participação dos pais, quando surge, é esporádica e por iniciativa 
dos professores, como auxiliares na realização de actividades programa- 
das. No fim de ano, a sua presença surge, também, mas ligada a 
reclamações sobre resultados obtidos pelos filhos. 

Não nos foi possível ouvir os pais, a associação de pais não funciona. 
A componente classificação é um momento difícil para a escola, 

para o qual ainda não foi encontrado um modo de actuação que se 
coadune, a nosso ver, com o conceito de aluno e aprendizagem desen- 
volvido. 

As  diferentes capacidades dos alunos em que se investiu, e os 
resultados obtidos por eles nos vários tipos de trabalhos realizados, 
parece não traduzir-se num peso correspondente na classificação fmal 
atribuída. 

Em reuniões, assistimos a discussões sobre o assunto avaliação, 
sem que se tivesse chegado a uma definição clara do conceito, nem a um 
consenso sobre os procedimentos a adoptar na classificação. 

Procura-se seguir as normas oficiais sobre avaliação/classificação, 
quando a prática da escola valoriza dimensões do aluno e desenvolve 
estratégias que não estão previstas nos canones oficiais. 



Poderá que coexistem vários conceitos e práticas de 
avaliação entre os professores. 

A preocupação com a formação global do aluno, com o seu sucesso 
educativo, parece não traduzir-se numa actuação clara (coerente) no que 
se refere ao sucesso escolar. Os professores ao avaliarem os alunos têm 
tendência para adoptar os critérios de avaliação defuiidos a nível 
nacional. 

Os trabalhos que se referem, exclusivamente. a conteúdos do cur- 
riculo nacional são avaliados qualitativa mas também quantitativamente, 
todo o restante trabalho desenvolvido é avaliado qualitativamente. É de 
admitir que, deste facto, resulte um maior peso dos dados quantitativos 
na  avaliação final (de periodo e de ano), muito embora possam não cor- 
responder ao trabalho que se pensa ter sido mais importante para o de- 
senvolvimento dos alunos. 

Os dados obtidos levam-nos a considerar que, a prevalência de uma 
prática que leva a que o aluno seja avaliado (sobretudo) de acordo com 
os critérios definidos a nível nacional conduza a uma predominância da 
lógica cívica. Limitamo-nos no âmbito deste trabalho a constatar este 
facto, embora ele merecesse uma análise das possíveis causas dos 
diferentes posicionamentos dos professores nesta matéria. 

O PROFESSOR 

O papel do professor, para além do que ele próprio considera e 
declara, é visível no tipo de trabalho que desenvolve na  escola, com os 
alunos, com os colegas, com os elementos do meio local com quem 
estabelece contactos: 

-professor burocrata-público que cumpre horários e regulamen- 
tações? 

-pessoa cuja competência profissional está ligada a um conjunto 
de qualidades pessoais, que alia as competências científicas e 
pedagógicas? 



É esta última concepção do papel do professor que se integra numa 
lógica de funcionamento doméstica. As fronteiras da análise que faremos 
decorrem de uma abordagem necessariamente breve a seguinte questão: 

O professor C um actor que mobiliza as suas capacidades 
criativas e de (bom) relacionamento humano no trabalho que, de 
acordo com as suas competências científicas, desenvolve nesta 
escola? 

Do que observamos, e dos dados analisados, verifica-se que os 
professores gostam de permanecer na escola: para além dos professores 
efectivos - 5 1 - que ai permanecem, 20 pediram para continuar na  escola. 

Os factores que nos foram apontados pelos professores como deter- 
minantes nesta opção foram: 

- relação de confiança entre colegas e com o C.D.; 
- as suas opiniões serem ouvidas e levadas em conta nas decisões 

tomadas pelo C.D. /CP; 
- os alunos não serem muito agressivos; 
- o tipo de trabalho que desenvolvem com os alunos cujo entu- 

siasmo não os deixa cair na rotina; 
-não se sentirem isolados na sala de aula, uma vez que há um 

trabalho comum. 

Repare-se no que nos dizia a este respeito um professor: 

"Morar longe ou morar perto é muito importante. No caso 
dos professores desta escola que a distância máxima de 
casa deve ser de duas dúzias de quilómetros, o que me 
leva a tentar fxar é eu poder usar a minha cabeça, fazer 
sugestões, sem ser agredido por gostar de inventar, de 
o C.D. não ser do tipo fossilizado, que inventa de noite 
como aborrecer os professores com a Úitima circular da 
Direcção Regional. Haver urna orientação comum de- 
fmida no P.E.E. que foi discutida por nós, é uma coisa 
que me agrada." 

Todo o trabalho dos diferentes grupos existentes na  escola (e em que 
os grupos - disciplina não são privilegiados) e em que assenta grande 
parte da dinâmica desta escola (o conselho de turma é o orgão com mais 



peso nas decisões sobre o trabalho a realizar) advém, do que nos foi dado 
observar, de uma espécie de pacto de colaboração entre as pessoas, de 
que resultam compromissos. 

Dizia-nos a presidente do C.P. /C.D. : 

"Nbs temos directores de turma e delegados de disci- 
plina bons e isso & muito importante L..) são pessoas 
empenhadas e procuram envolver os grupos que são 
peças fundamentais. H á  uma colega (a inspectorq) que 
me diz: você tem muita sorte com os delegados e di- 
rectores de turma que tem, são simpáticos e sabemo que 
estão a fazer (...I porque a maior parte das escolas a que 
ela vai, as pessoas, ela faz-lhe a pergunta sobre o P.E.E. 
e elas não sabem, quer dizer estão perfeitamente fora do 
contexto(. . .). " 

A discussão dos objectos, dos temas a trabalhar, das actividades a 
realizar ao resultar da discussão entre professores e entre estes e os 
alunos durante e mesmo após a elaboração do P.E.E. implica, forçosa- 
mente, uma dinâmica relacional entre os diferentes intervenientes. 

O C.D. e os professores que se encontram a mais tempo na escola 
parecem desempenhar um papel importante nesta dinâmica. 

O envolvirnento destes professores afigura-se diferente do que se 
verifica em muitas outras escolas, onde são precisamente os professores 
mais antigos (e efectivos) quem procura ter menos trabalho-responsa- 
bilidades na escola. Esta posição é, muitas vezes, garantida através de 
decisões que têm como objectivo manter um "status quo" - travão de 
alterações, na rotina estável da escola. Veja-se a este propósito os resul- 
tados de um trabalho realizado por Luís Carvalho (16) sobre o clima de 
escola. 

Poderá afmar-se  que, nesta escola são os professores efectivos 
quem transporta de uns anos para os outros os princípios orientadores 
consubstanciados no P.E.E. (interiorizado). São eles quem procura 
integrar os professores que chegam de novo a escola, através da dis- 
cussão da selecção de objectivos, actividades e estratégias (recordemos 
que nos foi dito que a escola só conseguia ter pronto o P.E. pronto no fim 

de Novembro por causa dos professores e alunos novos). 



A ideia, de que o que se faz nesta escola, se deve fundamentalmente 
as pessoas que a integram, a definição de uma orientação própria, 
interna, não se podendo atribuir só a orientação definida pelo Ministério 
da Educação (Direcções Gerais e Regionais), é um denominador comum 
nas opiniões manifestadas.Atente-se, neste longo depoimento de uma 
professora, há vários anos na escola: 

"Guardo uma recordação boa das pessoas,funcionários, 
colegas, alunos, desde que trabalho nesta escola. Claro 
que há pessoas com mau feitio, grupinhos, mas o facto 
de podermos dizer o que pensamos sobre o que se pode 
fazer cada ano, e fazemos muitas coisas, e de as 
pessoas terem entendido quase todas que o que se 
decide para o Projecto é para se fazer, o acom- 
panhamento do C.D./C.P., M o  isto não me faz sentir 
um agente de ensino, ainda para além da miséria que 
ganhamos. O que eu trabalho, a mais, é a compensação 
que dou a mim mesma pelo pouco valor que o Ministério 
nos reconhece. Note que até me dá mais força para lhes 
mostrar que não é com a bela política de educação deles 
que ruis conseguiarnos fazer o que aqui fazemos. O que 
fazemos é porque gostamos dos alunos, de nós. Quere- 
mos continuar, não queremos deixar morrer isto. Mas se 
resolvermos outra coisa eles nem se apercebem bem da 
dijierença. Mas os professores novos que chegam, regra 
geral, percebem logo". 

RELAÇ~ES SOCIAIS 

Analisaremos este ponto procurando responder as questões que a 
definição de relações sociais apresentada por Derouet nos suscita, a 
saber: 

Como se desenvolvem essas relações? - o contacto directo 
entre os diferentes actores da escola tem lugar sempre que C 



considerado necessário ou desenvolve-se, 96, no quadro das reu- 
niões previstas no calendário da organização-escola? 

A t6nica que marca o desenvolvimento dessas relações C 
definida em termos estritamente de ordem "profissional" ou as 
relações inter-pessoais e os problemas e particularidades indivi- 
duais são considerados? 

Distingue-se algum grupo ou factor cuja influência seja deter- 
minante na definição do tipo de relações que se desenvolvem na 
escola? 

A nossa permanência na escola permitiu-nos constatar que, lado a 
lado, com as reuniões previstas na lei, sempre que surge uma nova ideia 
ou problema, os professores tentam resolvê-lo entre si, sem necessidade 
da interferência formal do C.D. ou C.P.. A existência de um trabalho 
comum que une os professores das diferentes disciplinas relativamente 
a cada turma, o compromisso de realização desse trabalho definido no 
plano de actividades (a partir do P.E.E.), a grande importância e 
responsabilização atribuída ao trabalho do conselho de turma parecem 
convergir para uma dinâmica de trabalho que se distancia do cumpri- 
mento burocrático de um programa. 

Este contacto informal e constante entre professores e entre estes 
e os alunos não existe no que se refere as relações com os encarregados 
de educação. Normalmente os pais só vêm a escola quando são chama- 
dos para a resolução de um problema mais grave que diga respeito a 
actuação do filho ou, esporadicamente, quando a sua colaboração nos 
trabalhos a realizar pela turma foi prevista e é possível contar com esta 
sua colaboração. 

A relação com a comunidade local, embora subjacente nas in- 
tenções de trabalho, não se caracteriza pela mesma fluidez de relações 
estabelecida entre professores, alunos, funcionários e orgãos de gestão 
da escola. 

A tónica que marca o desenvolvimento das relações entre estes 
diferentes intervenientes, de acordo com o que nos foi possível observar, 
passa por uma relação pessoal, de compromisso, que atendendo as 
características individuais se pactua por um acordo relativamente ao 
trabalho que se propõem realizar. 



Existe como uma espécie de pacto oculto que leva a que os profes- 
sores e alunos se dediquem ao trabalho, ultrapassando, frequente- 
mente. as horas lectivas definidas. 

Não identificamos nenhum professor que, declaradamente, se 
manifestasse contrário a orientação e ritmo de trabalho da escola e se 
procurasse distanciar deste tipo de dinâmica relacional. 

Mesmo os professores que fazem análises mais críticas e manifes- 
tam mais duvidas sobre as vantagens do "reboliço" da escola na 
aprendizagem dos alunos, declaram-se inseridos na dinâmica de tra- 
balho e relacional que caracteriza a escola: 

"Nesta escola trabalha-se mais, não tenho certezas 
sobre as vantagens deste trabalho para os alunos mas, 
é di_Fcil não nos integrarmos, no início do ano a gente 
compromete-se com os alunos, com o plano da  escola e 
também se temos algum problema o C.D. não chateia e 
tenta ajudar''. 

A utilização de processos de decisão participada, a abertura ao 
diálogo, a grande receptividade as ideias novas apresentadas e aceites no 
P.E.E., a procura constante de melhoria do trabalho da escola, a 
capacidade de resolver problemas sem estar na dependência completa 
das decisões da administração regional do Sistema Educativo, foram as 
razões mais referidas pelos professores relativamente a dinâmica das 
relações internas da escola. Poderá dizer-se que se desenvolve uma inter- 
-relação entre os diferentes actores que afasta esta escola da organi- 
zação-burocrática, cujas características anteriormente apresentámos. 

Dos elementos por nós recolhidos, distinguimos dois factores que, 
pela frequência com que são referidos explícita ou implicitamente, pelos 
professores e funcionários, poderá estar na raíz desta dinâmica: 

- O tipo de gestão da escola: "familiar" para utilizar a palavra 
utilizada pela presidente do C.D.. Procura-se definir os objectivos da 
escola a partir dos interesses dos elementos que a constituem. Do que 
observamos, poderia dizer-se que o C.D. parece um viveiro onde proble- 
mas-sugestões-soluções constituem um trinómio gerador de relações e 
situações dinâmicas e criativas. 



- Os processos e procedimentos, já referidos. utilizados na  elabo- 
ração do P.E.E. e o compromisso assumido para o realizar. Este 
compromisso pode ajudar a entender a adesáo a exigências de trabalho 
que ultrapassam o quadro legal/oficial de direitos e deveres do professor 
e a articulação existente entre todo o trabalho desenvolvido. 

Embora não querendo cair numa excessiva indicação de dados que 
poderiam comprovar, melhor, todas as nossas afirmações relativas as 
relações sociais na escola, seleccionamos três factos que passamos a 
referir brevemente, por os considerarmos pouco usuais nas escolas e 
pertinentes em relação ao que afirmámos. 

- Na última reunião plenária da escola, a primeira intervenção da 
presidente do C.D./C.P. foi para pedir publicamente desculpa a uma 
professora com quem tinha tido um problema: 

"agredi-te publicamente, embora já te tenha pedido 
desculpa pessoalmente, penso que tarnb&rn o deva fazer 
publicamente". 

Fez-se silêncio e depois tudo continuou. Este pequeno facto pode 
dar a dimensão do tipo de relações professores-C.D. 

O outro facto que passamos a referir, escolhemo-lo pela sua 
singularidade: um casamento. 

N a  escola, com a colaboração de professores, alunos e funcionários, 
realizou-se o casamento de um professor, acto civil e festa. Este aconteci- 
mento pouco usual na dinâmica de uma escola fazia parte do P.E.E. 

Finalmente e relativamente aos alunos. Anualmente antigos alunos 
da escola, actualmente a frequentar outras escolas ou já a trabalhar, 
voltam a escola para se reunirem. Muitos deles colaboram durante todo 
o ano lectivo na realização do Projecto da Escola, ajudando os mais 
pequenos, como nos referiram orgulhosos. 



4. HIP~TESES INTERPRETATIVAS - D I N ~ I C A  DA ACÇÃO 
COLECTIVA DA ESCOLA 

As referências teóricas de que demos conta na I e 11 partes deste 
trabalho permitem que nos apercebamos dos modos particulares 
adoptados pelas escolas na construção do seu projecto, na definição 
de uma lógica própria de funcionamento sem que esta anáiise se 
confunda com pretensões de definição sobre o "como fazer" um P.E.. 

Interessa-nos compreender se, o modo particular, utilizado pela 
escolaverde na construção do seu P.E.E., possibilita a definição de uma 
lógica de funcionamento adoptada pela escola nas suas diferentes 
actividades. 

Os elementos recolhidos e analisados nos pontos anteriores (1. 2. 
e 3.). permitem-nos considerar que, os processos e procedimentos utili- 
zados na construção do P.E.E. contribuiram para a adopção de uma 
lógica de funcionamento específica de escola que, expressa no Projecto 
se traduz na acção desenvolvida pela escola. 

Não é possível sustentar a afirmação de que foram o factor único e 
determinante para que a orientação educativa global expressa no 
projecto (implícito e explícito) corresponda, como verificamos, a orien- 
tação seguida no funcionamento da escola. 

Estudos levados a cabo em outro tipo de organizações e já referidos 
por nós anteriormente, quando nos referimos ao pensamento defendido 
por autores como, Le Moigne (1 7) e Boutinet (1 8), permitem-nos pensar 
na existência de projectos definidos exclusivamente pela equipa di- 
rigente, ou pelo "chefe", e que, mediante sistemas de controlo, são 
efectivamente aplicados e realizados. 

Estes mesmos autores e também Crozier (19) e Mintzberg (20) 
apresentam elementos que, por outro lado, nos indicam como a partici- 
pação dos elementos de uma organização na elaboração de um projecto, 
é considerada um factor importante para o aumento da "riqueza" e da 
coerência do projecto relativamente ao funcionamento e rentabilidade da 
organização. Esta participação concorre para o desenvolvimento da rede 
de relações humanas, da comunicação entre os grupos a que cor- 
responde uma diminuição da rigidez com que são definidas as tarefas e 



a uma menor ocorrência dos problemas resultantes das lutas de poder 
no seio da organização. 

No caso da Escola Verde e de admitir que, o facto de professores, 
alunos e funcionários terem participado no processo de elaboração do 
projecto, de se ter procurado chegar a consensos a partir de uma análise 
da situação da escola e de se terem desenvolvido processos e procedi- 
mentos de negociação, se traduza positivamente na relevância do P.E. no 
funcionamento da escola. 

Contudo, é de admitir, também, que o facto de os processos e 
procedimentos adoptados na construção do P.E.E., resultarem de um 
conhecimento empírico e não de uma formação específica obtida com 
este objectivo pela equipa-líder da elaboração do P.E.E., justifique 
algumas características que referimos, sobretudo no que se refere a for- 
malização escrita deste projecto. 

Foi através da participação dos actores no processo de discussão de 
actividades, que conduziu a elaboração do projecto, que se fez a "apro- 
priação" dos princípios, e se definiu a orientação educativa a prosseguir. 

No documento escrito do projecto não constam. como verificámos, 
os princípios orientadores, os objectivos gerais, não se explicitam os 
critérios adoptados na selecção de actividades. Poderia mesmo afirmar- 
-se que consensos fundamentais estabelecidos durante a elaboração do 
projecto permanecem no que chamámos "projecto implícito". 

O processo de elaboraçiio confunde-se, assim, com o prõprio 
projecto. 

A relação entre a lógica de funcionamento por que se optou e o 
funcionamento da escola resulta essencialmente do que se decide 
durante a construção do P.E.E., sem que sejam tomados acessíveis 
através do documento-escrito, questões fundamentais sobre que se de- 
cidiu. 

Poderá dizer-se que, professores, alunos e funcionários registam- 
-interiorizam ao longo da elaboração do projecto, as orientações que vão 
adoptar no desenvolvimento das suas actividades. 

A riqueza deste processo distingue-se da simples enumeração de 
objectivos e actividades elencadas no projecto (documento-escrito). 



A não participação na elaboração do projecto, dos pais, dos repre- 
sentantes do poder político local e das actividades socio-económicas, 
assim como, a não utilização do P.E.E. no diálogo/negociação even- 
tualmente desenvolvido quer com outros níveis do Sistema Educativo 
quer com outros sistemas sociais, para além de limitar a potencial 
riqueza do P.E.E. contribui, a nosso ver. para que os pontos referidos não 
constem do Projecto-escrito. 

O projecto é sobretudo um assunto tratado entre pessoas (os 
professores) que se conhecem e têm, em grande parte, uma linguagem 
comum, como já referimos. 

O desconhecimento do processo desenvolvido e a simples leitura da 
parte escrita do projecto, conduziria, por parte de alguém que tivesse só 
na posse desta parte do projecto a sua consideração como "projecto 
mosaico" na  acepção já referida e utilizada por Broch e Cros onde não é 

possível descortinar o papel do P.E.E. como elemento orientador de uma 
acção educativa coordenada da escola, decorrente de uma lógica de 
funcionamento. 

Tal como na Idade Média num torneio entre cavaleiros em que a 
actividade desenvolvida pode ser lida de diferentes modos, por quem 
desconhece os valores, princípios e objectivos que a justificavam, 
também, na Escola Verde, a observação da acção que desenvolve ou a 
simples leitura do Projecto escrito, pode correr o risco de ser interpretada 
de diferentes modos por actores externos a dinâmica da escola. 

Os valores, princípios e objectivos gerais desta escola, que norteiam 
todo o trabalho que realiza e sobre os quais se estabeleceram consensos 
durante o processo de elaboração do P.E.E., permanecem ao nível do 
acordo oral estabelecido entre os actores que, neste momento, cons- 
tituem a escola. Esta caractenstica do Projecto da Escola Verde não nos 
permite afirmar que não existe projecto enquanto referência da escola. 
Ele existe, como vimos, e é um elemento fundamental na  construção da 
lógica de funcionamento da escola. 

Mas, sem dúvida, como se constatou, todo um caminho falta per- 
correr na  evolução da construção do P.E.E., tendo em conta, o quanto 
apresentámos, anteriormente, no quadro de referência teórico. 



A ESCOLA AZUL 



1. GEOGRAFIA HUMANA - Levantar do pano 

A escola azul é uma escola do ensino básico onde é ministrado o 2* 
e 3Q ciclos (só 7Q ano). Existe também o 2Q ciclo-supletivo e ensino 
recorrente/extensão educativa que funcionam como cursos nocturnos. 

Os seus 1688 alunos provêm "oficialmente" da freguesia onde se 
situa a escola. o que não significa que frequentem a escola alunos 
provenientes de outras freguesias que fazem parte da área pedagógica 
(AP8) a que pertence a escola. 

Esta escola fica situada numa freguesia que pertence a um con- 
celho do distrito de Lisboa, numa zona dormitório da grande cidade. 

As actividades económicas mais significativas em que se ocupa a 
população que lá permanece a trabalhar são o comércio "por grosso" e 
a indústria (Sorefame: Fabricação de barragens: Metalo-mecânica.. .). 

A freguesia (assim como todo o concelho onde se situa a escola) 
regista um constante aumento da população. 

Esta grande densidade populacional deriva sobretudo da furação de 
novas populações que vem a procura de habitações que, a preços mais 
reduzidos lhes permitam ficar perto de Lisboa. 

O ritmo de construção, a grande intensidade de tráfego e a exis- 
tência de fábricas limitam os espaços verdes e reduzem a qualidade do 
ar. Estes factores característicos de um centro populacional em cresci- 
mento (integrado numa sociedade que privilegia valores de rentabilidade 
económica na definição da arquitectura urbana) marcam o ambiente 
ecológico que rodeia a escola. 



O desemprego e as limitações socio-económicas de uma parte da 
população surgem como factores geradores de problemas sociais re- 
lacionados com a marginalização que directa ou indirectamente afecta 
a escola, de acordo com a opinião do presidente do seu Conselho 
Directivo. 

Avida socio-cultural da freguesia é marcada pelo ritmo e preferências 
culturais que caracterizam os interesses de uma parte significativa da 
população da grande cidade dos nossos dias: televisão, cinemas, clubes 
de video. (não são conhecidos estudos com validade científica sobre esta 
matéria, baseamo-nos nas representações que, sobre este assunto, os 
professores da escola têm e nos transmitiram). 

Os clubes recreativos existentes, são simultaneamente centros de 
convívio sobretudo para os homens e alunos da escola, e polos da vida 
desportiva (dominada pela prática do futebol). 

Os dados referentes ao nível de escolaridade dos Pais dos alunos 
dizem-nos que 2.8% das mães e 1.7% dos pais não sabe ler nem escrever, 
o nível máximo de escolaridade atingido pela maioria das mães 35.4% e 
dos pais 33.8% é a 4" classe. Têm um curso superior 5.8% das mães e 
10% dos pais. 

Situada dentro de um bairro, a escola ocupa uma vasta área de 2 1 

mil metros quadrados. 
O nome da escola é perfeitamente visível para quem passa ou entra 

na escola. 
Trata-se de uma construção definitiva (inaugurada em 1975) 

constituída por 8 corpos que começaram a funcionar em pleno em 1976. 
Um dos pavilhões é uma unidade gimnodesportiva. 
Todo o espaço (dentro e entre os pavilhões) denota preocupação de 

limpeza. Não se vêem papéis no chão. 
Entre os pavilhões existem zonas ajardinadas que são cuidadas 

pelos próprios alunos. 
De entre os serviços/espaços existentes, podem destacar-se, por 

não serem comuns a todas as escolas do país, isto é, por a sua  existência 
depender do espaço disponível mas também das opções e da forma como 



a escola se organiza: - cantina e "bufete"; sala polivalente (de convívio, 
com jogos vários); sala de informática (com 3 computadores); laboratório 
de fotografia; sala para directores de turma (partilhada com a Associação 
de pais). 

O problema do tempo gasto pelos alunos no acesso a escola não se 
coloca, o mesmo acontecendo com os professores. 

A maior parte dos alunos desloca-se a pé ou tem possibilidades de 
se servir dos transportes públicos que têm horários diversificados. 

A escola tem 150 professores dos quais 109 são do quadro de 
nomeação definitiva. 

A faixa etária de professores entre os 41 e 50 anos, é a mais 
significativa no total do nível etário dos professores da escola - 42.3%. 

A actual equipa do C.D. mantém-se há 12 anos, registando-se 
apenas "substituições" de elementos (o presidente tem sido sempre o 
mesmo). Têm-se realizado sempre eleições para os 6 mandatos a que cor- 
respondem os 12 anos de permanência deste C.D.. Nos processos 
eleitorais não se têm apresentado outras listas para alem da que 
corresponde ao C.D., que tem sido sempre eleita com mais de 90% dos 
votos. 

O conselho consultivo da escola não funciona. 

Existe associação de pais. O seu representante participa nas reu- 
niões do C.P. 

Formalmente a escola só viu reconhecida a sua  autonomia quando 
o estatuto jurídico que estabelece a autonomia (dec.-lei nQ43/89) foi 
alargado a todas as escolas, em Outubro de 1991 (despacho conjunto 
42/SERE/SEAM/91). 



1 A CONSTRUÇÃO DO PROJECTO EDUCATIVO DE ESCOLA 
- Processos e procedimentos utilizados 

Os dados que a seguir se apresentam, resultam de entrevistas 
realizadas ao elemento da escola que dinamizou a elaboração do P.E.E., 
a associação de pais e do diáiogo mantido com professores da escola. 

Consideramos uma peça fundamental para a compreensão do 
processo de elaboração do projecto a entrevista ao elemento que liderou 
essa elaboração. Uma vez que ainda não tínhamos iniciado o nosso 
trabalho de campo quando o projecto da escola foi construido, não 
assistimos a sua elaboração. 

Não utilizámos os dados do questionário realizado aos professores. 
Dos 150 questionários distribuídos tivemos um retomo de 12. Esta 
baixíssima devolução (que se poderia interpretar se tivessemos dados 
seguros sobre o que neste momento são só suposições possíveis sobre 
este facto) levou-nos a não considerar significativos os elementos 
obtidos. 

A nossa primeira entrevista que também foi o primeiro contacto de 
trabalho com a escola, realizou-se no gabinete do C.D.. O elemento que 
teve a responsabilidade de elaboração do P.E.E. é também o presidente 
do C.D./C.P.. 

Para a realização desta entrevista e antes de chegarmos ao gabinete 
do C.D. fomos interpelados na entrada da escola (Quem é? O que 
pretende?) e também na recepção situada no "pavilhão" onde se situam 
os serviços administrativos. Aí, identificámo-nos novamente e um fun- 
cionário encarregou-se de ir anunciar a nossa chegada ao presidente do 
C.D./C.P.. Neste processo de identificação por que passámos, começou 
o registo de dados sobre a dinâmica desta escola. 

O gabinete do C.D. desdobra-se em duas salas. A secretária do 
presidente não ocupa lugar de destaque relativamente as dos outros 
elementos. 



As paredes das duas saias não estão atapetadas com trabalhos dos 
alunos. O P.E.E. está bem visível. Escritas a mão, vêem-se anotações na  
coluna que tem o titulo: "realização/avaliaçãott. 

Durante a entrevista, que durou cerca de três horas, não fomos 
interrompidos. A uma tentativa de interrupção, via telefone, foi respon- 
dido: "agora não é possível, ligue a partir das...". 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS "EM BRUTO" 

Pelas mesmas razões apresentadas relativamente a Escola Verde, 
começamos por apresentar os dados em bruto. 

I 

GENESED b PROJECTO 

- A decic/~o de construç80 do P.E.E. 

~actores em que se fundamenta a decisiio 

J. Bernard : Julgo que é o instrumento fundamental para (pausa) sobre a acção 
na escola, a implanta 'o  anual (...) será a programação que dará resposta as necessidades 
sentidas pela escola, 'ulgo que é a perspectiva futura a escola ser gerida segundo as suas 
necessidades e não bre as necessidades institucionalizadas. 

(...) Os motivo 1 fundamentais que levaram a decisão foi precisamente no fundo um 
certo autodidatismo p rque nós não temos orientação nenhuma em termos de gestão e a 
necessidade foi uma ecessidade sentida nestes anos de trabalho da mesma equipa, anos I 
de prática, portanto s que as coisas estavam desfazadas, portanto a área adminis- 
trativa trabalhava pedagógica por si e assim sucessivamente e nor- 
malmente, não exemplo, das vendas e do orçamento da escola não eram 

necessidades da parte pedagógica e a partir dai 



começámos a pensar, é preciso haver de facto um plano global de actividades gerais da 
escola, onde estejam incluidas as actividades por grupos, as visitas de estudo, tudo isso, de 
forma a que no principio do ano, não é? Quando fazemos o projecto de orçamento, ou 
quando fazemos o projecto das verbas a obter, possamos ter depois resposta para cada caso 
que nós vamos elaborar no projecto. 

Quem tomou a decisão de dotar a escola de um P.E.E. 

J. Bernardo: (...) a decisão de elaborar o projecto partiu do Conselho Directivo, 
aliás, nós temos isto há 3 ou 4 anos. 

A ELABORAÇÃO DO P.E.E. 

- Liderança do processo 

J.Bernardo: (...) A liderança é minha porque sou do Conselho Pedagógico. 
(...) Nessa condição de presidente do Conselho Pedagógico, não como presidente do 

Conselho Directivo. 

Quem participa na avaliação diagnõstico-progn6stico 

Professores, orgaos da escola: 

(. . .) Para já, um bom projecto, para ser um bom projecto tem que resultar de propostas 
de toda a comunidade escolar, portanto, propostas conjuntas, é o caso do nosso em que 



estão todas as propostas dos funcionários, as propostas dos pais, dos alunos e depois dos 
professores. 

J. Bernardo: (...) toda a comunidade foi ouvida (...). Portanto, os delegados já 
levavam um documento-tipo com os diversos programas que nós no Conselho Pedagógico, 
portanto fui eu que apresentei ao Conselho Pedagógico e o Conselho Pedagógico concordou 
que seriam os programas, a desenvolver, por cada área a desenvolver durante este ano 
essa grelha de orientação depois foi levada a esses sectores todos. 

E em relação a cada um daqueles sectores as pessoas propunham, portanto ope- 
rações por cada programa, actividades e operaçbes, evidentemente que não compartimen- 
tadas, se tivessem outras propostas, outros problemas apresentavam, não é? E foi assim, 
foram ouvidos e depois fizemos assim. 

Alunos: 

J. Bernardo: Em relação aos alunos, nós, portanto, pedimos no inicio do ano para 
serem eleitos os delegados de cada turma e depois fazemos um plenário, portanto, o Con- 
selho Directivo faz um plenário com os delegados, portanto a partir daí os delegados sensibili- 
zam a própria turma. 

(...) As linhas de orientação, que são indicadas pelo Conselho Pedagógico, são indi- 
cadas aos delegados, evidente que há determinados problemas que não Ihes dizem respeito, 
aqueles que são directamente relacionados depois são comunicados e pedimos que ... eu 
junto dos nossos colegas portanto, que façam levantamento, daquilo que gostariam de ter na 
escola, as necessidades da escola, etc., etc. 

(...) É-lhes pedido olha por exemplo, dentro das salas de aula, o que é que vocês 
acham que deve melhorar, cá fora, o que é que deve ser, etc. etc.. Não há assim nenhuma 
grelha de orientação, depois eles fazem o levantamento, aipedimos sempre a ajuda ao 
Director de Turma para haver uma certa orientação e depois vêm as propostas que até são 
muito giras, desde pedir piscinas, pedir baloiços e outras coisas, e o que é certo é que há 
determinadas propostas que eles apresentam que nunca nos tinha passado pela cabeça, não 
é? E que de facto vêm valorizar a escola, mas por exemplo nós agora até temos, temos um 
projecto, criaram uma zona dos jogos tradicionais portugueses, portanto a partir da neces- 
sidade que eles sentiram de jogar o peão, jogar o berlinde, portanto são coisinhas que parece 
que não valem nada, não dizem nada, mas de facto ao jogar depois dão muita piada ao 
projecto da escola, não é? Não é só ensinar, é também poder dar-lhes condições para poder 
aqui estar. 



J. Bemardo: Em relação a associação de pais, nós temos reuniões periódicas, 
não é? Creio que são 2 vezes por mês, ou coisa assim. 

Este ano houve um problema na associação de pais que foi formada mais tarde do que 
o projecto, é isso, portanto houve mudança da associação de pais, resultado, quando o 
projecto estava feito apareceu a associação de pais a participar no Conselho Pedagógico. 

Em todo o caso muita coisa que estava a avançar, que já estava incluido no projecto 
anterior em relação a associação de pais, foi metido no projecto como proposta para esta 
associação, para não haver ali um vazio e que foi aceite, não é? Para além disso poste- 
riormente surgiam eles com um projecto especifico da associação que agora também foi 
enriquecendo. 

ASSOCIAÇÁO DE PAIS: (...) temos razões para ter confiança no que os professores 
fazem, não nos metemos nos seus assuntos. Eles também aceitam o nosso projecto. 

Representantes da autarquia, actividades s6cio-econ6micas 
locais: 

J. Bernardo: (...) Porque nós gostariamos que isto partisse tudo do Conselho 
Consultivo não é? A partir do momento em que ninguém quer colaborar no Conselho Consul- 
tivo, sendo assim ... não há nada. (...) é um bocadinho a margem. 

(...) Estou um bocado assustado em termos da gestão futura, eu estou um bocado 
assustado em relação áquela questão em que eles acreditam muito que o apoio, que o 
mecenato, que irá resolver os problemas financeiros das escolas, bem isso poderá resolver 
nas escolas de provincia e que de facto há uma solidariedade grande e é 1 ou 2 escolas e há 
uma série de indústrias que gostam mesmo que as escolas evoluam, etc. 

Instrumentos e etapas de elaboraçHo do P.E.E. 

J. Bemardo: (...) Apresentei ao Conselho Pedagógico, apresentei um guião- 
-tópico, apresentei os motivos porque é que pensávamos que seria benéfico para a escola 



uma racionalização de recursos, o Conselho Pedagógico concordou, fizemos a experimen- 
tação no 1 ano e verificámos que de facto tinhamos acertado. 

(...) porque o nosso projecto é elaborado, portanto, há umas pistas de orientação, que 
são entregues em Conselho Pedagógico, depois há hipótese de programas de desen- 
volvimento, são levados aos Conselhos de Disciplina, de grupo, para serem enriquecidos por 
outras propostas viáveis, ouvir a associação de pais, os alunos são ouvidos também, aliás, 
fazemos um plenário, para eles depois auscultarem os colegas a apresentarem propostas, 
normalmente é para melhorar a escola. Depois desse levantamento feito vai a Conselho 
Pedagógico e o Conselho Pedagógico faz depois a síntese. 

(...) depois eu fiz a síntese, por uma questáo de avançar com o trabalho, portanto eu 
tenho uma filosofia um pouco diferente dos trabalhos alargados em grupos, eu julgo que é um 
passatempo, as vezes interessante, não é? Fala-se muito, mas em termos concretos de 
avançar com o trabalho, muitas vezes é preciso centralizar, e julgo que é uma das minhas 
funções, o Conselho Pedagógico sintetiza as coisas para as coisas avançarem. 

(...) Regra geral não há muitas alterações, não, porque precisamente, tem sempre 
aquela filosofia, aquilo que lá vai é para se cumprir quase em absoluto, mais vale pouco, mas, 
chegámos ao fim e dizemos, sim senhor. Do que estarmos a pôr muita coisa e depois não se 
faz. 

(...) Com base na recolha de dados, o Projecto Educativo vai a Conselho Pe- 
dagógico, já vai na forma final, depois é distribuído pelos grupos, temos um placard onde 
está afixado, para os professores fazerem um ponto da situação, saber o que é que nós 
temos que fazer durante o ano e é um placard, pronto, tudo o que é decidido em termos de 
Projecto Educativo, é lá afixado. 

(...) E feita através do placard, portanto em termos de comunicação, de informação, 
placard, delegados, reunióes. Sim, basicamente é isto. 

(...) Para coordenadores de directores de turma temos sempre a porta aberta, não é? 
Temos de facto alguma convivência. Temos outra coisa, temos sempre a porta aberta do 
Conselho Directivo, qualquer aluno que queira apresentar o seu problema, chega A recepção, 
avisa e nós recebemos. Com os delegados temos periodicamente plenários, sempre que 
achamos que chegou o momento de falarmos com eles, convocamos um plenário e escuta- 
mos, não é? Como nós podemos. 



Objecto de avaiiaçáo e definiçáo 
de: 

J. Bernardo: Primeiro a autonomia, a autonomia administrativo-financeira e 
pedagógica, pronto, porque é evidente que sem haver essa autonomia, há muita coisa que 
não é viável, essencialmente é isso, depois também é fundamentalperiodicamente fa- 
zermos o ponto da situação, uma auto avaliação, um processo indicador do sucesso ou não 
dessa escola que nós pretendemos, que chamamos a escola da eficácia ou do sucesso, 
essencialmente é isso, e depois no fim fazer a avaliação de todo o desenvolvimento do 
processo. 

(...) E portanto será fazer uma programação que dará resposta As necessidades 
sentidas pela escola, julgo que é a perspectiva futura que é a escola ser gerida segundo as 
suas necessidades e não sobre as necessidades institucionalizadas, não é? 

(...) O nosso projecto é muito realista, há sempre uma força grande que fazemos, para 
motivar os professores, para proporem coisas muito realistas de forma a que no fim, é claro 
que não é cumprido a 100%, mas pelo menos é 90 ou 80%, já é uma resposta satisfatória. A 

partir do momento em que experimentámos este sistema de Projecto Educativo que difere 
muito daquilo que é feito noutras escolas que adoptam um tema e chamam aquilo um 
Projecto Educativo da Escola, eu acho que isso é perfeitamente, pronto ... eu discordo, eu 
acho que esse tema pode estar incluido no tal projecto geral, nós temos um programa que é 
o programa das actividades das disciplinas e há lá muitos temas de desenvolvimento, ainda 
agora tivemos aqui a visita de três escolas francesas, um intercâmbio que temos com grupo 
francês, portanto para outras escolas, isso seria um projecto anual da escola, um projecto de 
actividade, seria a visita dos franceses e tal. .. estava, limitava-se áquilo, nós temos uma 
perspectiva diferente, uma perspectiva mais tipo de empresa, pronto, que eu julgo que será o 
futuro, a gestão empresarial, mais ou menos. 

Cerca de 80% ou mais, são professores efectivos e pronto, já há pouco a dizer. 
(...) Anteriormente, pronto era mais por áreas. Nós temos uma reunião semanal, o 

Conselho Directivo, donde fazemos o ponto da situação e iamos remediando as situaçóes, há 
4 anos a esta parte, quando assumi a presidência senti a necessidade de facto de haver um 
trabalho coordenado e, portanto com todos os sectores responsabilizados e todos os sectores 



a terem conhecimento do Projecto Educativo, houve uma reunião com o coordenador de 
pessoal, com o representante do pessoal, no Conselho Directivo, etc. para dar conhecimento 
depois daquilo que temos que fazer este ano. E as coisas resultam, têm resultado, têm 
resultado. 

(...) temos problemas relacionados com a orientação pedagógico-didáctica, aliás o 
grande problema começou logo, não havia nesta escola critérios de avaliação. Cada grupo, 
cada disciplina trabalhava sob a sua linguagem, os níveis eram interpretados segundo deter- 
minados parhetros, totalmente diferentes de uns para os outros e foi também um trabalho 
que começámos a fazer, há 3 anos ou 4 sensivelmente, um trabalho de definição de critérios 
de avaliação, não havia uma linguagem comum, e a partir daí começámos a verificar de 
facto que há correntes muito diferentes, perspectivas diferentes, há os que defendem a 
pedagogia por objectivos e há os que defendem a pedagogia personalizada, etc. quer dizer 
há de facto muitas correntes sobre a educação, sobre o modo de ensinar em relação aos 
professores. 

J. Bernardo: (...) E portanto e o nosso projecto por exemplo abrange as três grandes 
áreas de acção, portanto é a área administrativo-financeira que projecta todo o aspecto 
orçamental, etc., é a área do espaço equipamentos que dá toda a resposta a manutenção do 
património escolar, enriquecimento, etc. e depois é a área que é fundamental, a qual nós 
fazemos questão de ser mesmo o primário que é a área pedagógicodidáctica, não é? Onde 
estão englobadas todas as actividades de todos os orgãos pedagógicos da escola. 

(...)julgo que os outros projectos, que são de desenvolvimento de temas, muitas vezes, 
são apenas projectos de uma disciplina ou um projecto interdisciplinar muito compartimen- 
tado e a escola por exemplo não tem noção do que 4 o orçamento da escola, um projecto, 
orçamento ordinário, náo participou disso, não tem conhecimentos, isto passa-se, não sabem 
como, qual é a proveniência de vertias, não sabem como é que as verbas são gastas, enfim, 
há uma série de situações que eu julgo que este sistema de Projecto Educativo que nós 
fazemos permite que as pessoas estejam dentro disto tudo. 



Recursos 

Financeiros: 

J. Bernardo: (...) As maiores dificuldades é para já contarmos o dinheiro que 
temos. A parte económica de facto, corta muito coisa, em termos de acção não há dúvida que 
é a área dos espaços equipamentos, fundamentalmente. É tremendo as condicionantes 
económicas, o que não quer dizer que há partida, pronto seja uma condicionante. 

(...) nós as vezes temos desafios e este ano até o tivemos, mas este ano já estamos a 
fazer coisas para além daquilo que está no Projecto Educativo, aliás é outra coisa que eu 
faço sempre questão de salientar em Conselho Pedagógico e os colegas delegados depois 
transmitem é que aquilo não é uma carta de intenções fechadas, é que aquilo pode ser 
alterado a qualquer momento, pode ser enriquecido, como há coisas que não se conseguem 
fazer, não é? E este ano, já, em termos por exemplo de espaços equipamentos, já estamos a 
ir para além do Projecto Educativo daquilo que está estabelecido para este ano, entretanto há 
verbas que surgem, há outras coisas que nos vão dando maior possibilidade de agir e nós 
vamos aproveitando, coisas que já estavam pensadas para o ano, este ano já estão a ser 
feitas, inclusivamente tivemos agora um trabalho em relação ao nosso refeitório, que estava 
perspectivado para o ano, mas como surgiram umas verbas possibilitaram-se, avança-se. 

Humanos: 

(...) porque em termos da área pedagógico-didáctica, esta escola tem uma dinâmica 
bastante razoável, portanto já é quase continuar, porque grande percentagem dos profes- 
sores são efectivos. 

(...) Um bocado de experiência e tem outra coisa que de facto dá uma certa felicidade, é 
que as pessoas raramente dizem que não, por muito ambicioso que seja o projecto, não é? Se 
for muito ambicioso raramente dizem que não, se for ambicioso dizem que sim. 

(...) Porque julgo que é a tal equipa, a tal confiança que existe nesta escola, as coisas 
surgem dentro de uma total liberdade responsável. 

(...) uma área muito difícil, nós podemos dizer que é área da formação contínua dos 
professores e é extremamente difícil os apoios a obter do exterior, precisamos de especialis- 
tas e então quando é para pedirmos a participação de especialistas é um problema, inclu- 
sivamente através do Ministério, normalmente não tem resposta. 



Actividades económicas e autarauia: 

J. Bemardo: (...) É mais um apoio S.O.S. 
(...) Aqui nesta zona é terrivel, são uma série de escolas, nós quando vamos pedir 

apoio a qualquer empresa aqui, somos mal recebidos, estão saturados das escolas, no inicio 
estou muito pessimista, não é? Em termos de apoios para muitas coisas não temos. Em 
termos de apoio de autarquia, vamos tendo. Por exemplo a nivel de câmara eles têm obri- 
gação em relação as primárias. Logo ali, portanto, temos uma série de condicionantes, em 
todo caso temos nos entertenimentos, problemas, pontuais e eles vão-nos ajudando o mais 
possivel. 

(...) De facto é nestas situações de, por exemplo a junta de freguesia, ainda agora 
precisamos ai de pedras, estamos a criar uma zona de área protegida, trouxeram uma 
série de camionetas com pedras, etc. Só que foi através de conhecimentos particulares e 
pedidos particulares e tal. Assinado e estabelecido em termos de Projecto Educativo não. Em 
relação directa, não é? 

- Tempo/Periodo de elaboração 

J. Bemardo: Foi logo no início, foi portanto, Setembro, nós iniciámos logo a 16 de 
Setembro e no fim de Setembro estavam os grupos a apresentar propostas. 

- Avaliação do P.E.E. 

Durante: 

J. Bemardo: (...) temos colegas em cada área que fazem o acompanhamento e o 
meu Conselho Directivo que fazem o acompanhamento da consecução ou não do que está lá 
projectado. 



(...) pois tanto que nós temos reuniões semanais, não é? De Conselho Directivo e 
vamos periodicamente não digo semanalmente mas quizenalmente vamos fazendo aquilo 
que é necessário fazer, o que está feito o nosso guião é o Projecto Educativo. 

Para além da avaliação que fazemos periodicamente com o Conselho Directivo, e 
depois é evidente chamamos a responsabilidade as pessoas que estavam dentro de deter- 
minado programa e que, enfim, náo cumpriram, mas chamamos a tempo, há metas para o 
primeiro periodo, não foram cumpridas, a actuaçáo do segundo periodo tem que avançar. 

J. Bernardo: Há uma reunião do Conselho Pedagógico em que vamos de facto 
fazer a avaliação do projecto. Por exemplo em relação ao ano passado constatámos 
de facto que cerca de 80 e tal a 90% foi atingido. 

Tudo aquilo que não é cumprido avançamos agora com a proposta, penso que até 
vencer aquele obstáculo mais a nível da área de espaço de equipamento, coisas assim. 

(...) Portanto e é a resposta que eu dou em termos de resultados e é sempre a es- 
tatística, muitas vezes pode enganar, é evidente que a estatística mas, pronto, é o nosso 
indicador. De facto, temo-nos dado muito bem. 

DISCUSSÃO INTERPRETATIVA 

O esboço de interpretação-explicação dos dados, realizado no 
sentido anteriormente explicitado, estrutura-se a volta das questões já 
identificadas. 



GENESE DO P.E.E. 

- A decisão de constmção do P.E.E. 

Factores em que se fundamenta a decis&o/Quem tomou a 
decisao 

Na tomada de consciência que levou a decisão de dotar a escola de 
um P.E.E., pode considerar-se que intervieram os seguintes factores, de 
acordo com o elemento que liderou a elaboração do P.E.E.. 

- necessidade de gerir a escola de acordo com as suas próprias 
necessidades: . 

"(. ..) julgo que é a perspectivajbtura a escola ser gerida 
segundo as suas necessidades e não sobre as neces- 
sidades institucionalizadas. "; 

- percepção de um desfazamento que se pretende ultrapassar, 
entre o que se identifica como áreas de trabalho da escola: 

"(. ..) a breu administrativa trabalhava por si, a breu 
pedagógica por si e assim sucessivamente. 

Estes dois factores surgem como vertentes de uma mesma preocu- 
pação ou grande factor - um funcionamento assente numa racionali- 
zação dos recursos, que garanta a eficácia do que é defuiido no P.E.E.. 

"(...)julgo que é o instnunentofundamental para (pausa) 
sobre a acção na escola, a implantação anual (...I será 
a programação que dará resposta ds necessidades 
sentidas pela escola (. . .) não havia a relação por exemplo 
das vendas e do orçamento da  escola, náo eram canali- 
zadas seguindo determinadas necessidades da  parte 
pedagógica C..). Quando fnemos o projecto de orçamento 
ou quando fazemos o projecto das verbas a obter, 



possamos ter depois resposta para cada caso nós 
vamos elaborar o projecto L..). 

A decisão de construir um projecto parece pois residir no desejo de 
gerir a escola de acordo com uma programação precisa do trabalho a 
desenvolver e tem subjacente a concepção de escola como uma organi- 
zação com caracteristicas próprias a que é necessário atender. 

Não registámos nenhuma referência (nem por parte do presidente 
do C.D., nem de nenhum professor, nem da associação de pais) que nos 
levasse a pensar na directriz legislativa que aponta no sentido de 
elaboração do P.E.E., como um factor determinante na decisão tomada. 

A decisão de elaborar o P.E.E. partiu do C.D. o que reforça a 
consistência dos elementos referidos sobre o papel do projecto na gestão 
da escola: 

"(. . .) a decisão de elaborar o projecto partiu do C.D. Aliás 
nós temos isto há três anos ou quatro anos (...I foi uma 
necessidade sentida nestes anos de trabalho da  mesma 
equipa (...)". 

A E L A B O R A Ç ~  DO P.E.E. 

- Liderança do processo 

A necessidade de existência de alguém ou de um grupo que 
organize-lidere o processo de elaboração do P.E.E. é reconhecida pelo 
presidente do C.P./C.D. e por todos os professores com quem falámos. 

A identificação da necessidade de dotar a escola de um P.E. partiu 
do C.D., como já assinalámos, a sua construção é assumida pelo C.P. 
mas, é o seu presidente quem, na realidade, elabora as propostas para 
discussão, coordena o trabalho e faz a redacção final do documento. 



"L..) h& umas pistas de orientação, que são entregues ao 
C.P., depois h& hipótese de programas de desen- 
volvimento, são Levados aos conselhos de disciplina, de 
grupo, para serem enriquecidos por outras propostas 
viáveis (...I depois eu frz a síntese, por uma questão de 
avançar com o trabalho, portanto eu tenho uma fhso fra 
um pouco dijierente dos trabalhos alargados em grupo, 
eu julgo que é um passatempo, às vezes interessante, 
não é? Fala-se muito mas em termos de avançar com o 
trabalho, muitas vezes é preciso centralizar, e julgo que 
é uma das m i n h a s ~ õ e s ,  o C.P. sintetiza as coisas 
para as coisas poderem avançar." 

É significativo o facto de o presidente do C.P./C.D. que é quem 
assume toda a liderança e também grande parte do trabalho, sentir ne- 
cessidade de frisar que o faz enquanto presidente do C.P.: 

"L..) nessa condição de presidente do C.P., não como 
presidente do C.D." 

Poderemos interpretar esta precisão - distinção de papéis como a 
necessidade de especificar uma concepção de funcionamento da escola: 
o C.D. (nomeadamente o seu presidente) é mandatado para assumir a 
gestáo da escola a partir de um projecto construído/decidido pelo C.P. 
orgáo a quem deverá competir a orientação educativa da escola. 

Não nos debruçámos, na anáiise teórica anteriormente realizada, 
sobre a questão específica da liderança, nem sobre a análise do projecto 
especificamente como um "instrumento" de gestão. Os dados recolhidos 
nesta escola constituem um manancial que futuramente poderá ser 
explorado nestas vertentes. 



Os professores 

A concertação/negociação entre professores, alunos e pais (in- 
tervenientes que definem o âmbito de comunidade educativa) é apresen- 
tada pelo presidente do C.D./C.P., como fundamental para a qualidade 
do projecto: 

"(. . .) um bom projecto tem que resultar de propostas de 
toda a comunidade escolar [...I propostas dos fun- 
cionários, as propostas dos pais, dos alunos e depois 
dos professores." 

Com base num documento-tipo da responsabilidade do C.P., o 
envolvimento dos diferentes intervenientes mencionados, é conseguido 
através da discussão e apresentação de propostas que contêm objectivos 
específicos e actividades a desenvolver nos diferentes "programas" de- 
finidos no documento-tipo: 

"[. ..) as pessoas propunham portanto operações por 
cada programa, actividades e operações, [. . .) se tivessem 
outras propostas, outros problemas apresentavam (...) 
e, assim foram ouvidos." 

A participação dos professores é garantida pelo conhecimento que 
têm do documento-tipo e pelas sugestões que propõem a partir deste 
documento. A decisão final, contudo, compete ao C.P. onde tem funções 
determinantes o seu presidente. 

Reportando-nos aos três níveis de participação identificados por LE 
Bolerf (21). nesta escola, a participação necessária ao estabelecer do 
consenso entre os professores desenvolve-se aos dois primeiros níveis. 
Na  decisão, nível mais alto de participação, tomam parte só os elementos 
que fazem parte do C.P.. 



Os alunos 

Os alunos participam através de propostas apresentadas pelos 
delegados de turma: 

"L..) O C.D. faz um plenbrio com os delegados, portanto 
a partir dai os delegados sensibilizam a própria tunna 
(...I as linhas de orientação que são indicadas pelo C.P. 
são indicadas aos delegados, evidente que h& deter- 
minados problemas que não ihes dizem respeito (...) 
pedimos L..) junto dos nossos colegas que façam o 
levantamento daquilo que gostariam de ter na escola, 
as necessidades da escola, etc ... L..) não é só ensinar é 

também dar-lhes condições para poder estar aqui" 

Uma vez que os alunos não têm assento no C.P., não tomam parte 
na decisão final sobre o P.E.E. 

AssociaçHo de pais, autarquia e actividades sócio-econó- 
micas 

Existe uma associação de pais/encarregados de educação. Na 
entrevista realizada a dois elementos desta associação obtivemos dados 
que nos permitem afirmar que a participação dos pais é entendida como 
a acção de um grupo que propõe (para o projecto da escola) actividades 
para a ocupação dos chamados tempos livres dos alunos. 

A sua participação não pressupõe a discussão de princípios e ob- 
jectivos educativos. O facto de ter havido substituições nos orgãos 
directivos da Associação de Pais fez com que, não se registasse a sua 
participação na decisão final realizada sobre o P.E.E.. Contudo este 
facto, como nos referiram a presidente e a secretária dahsociação, 'h80 
ihes levanta problemas". 

Reportando-nos ao que atrás apresentámos sobre a diferença entre 
Projecto Pedagógico e Educativo e ao papel dos pais em cada um destes 
tipos de projectos, somos levados a considerar que, para ahsociação de 
Pais, o Projecto Educativo é encarado como se tratasse, na sua essência, 
de um Projecto Pedagógico sobre o qual cabe aos professores decidir e em 
que eles, pais, não devem interferir. 



Preocupam-se sim, com a definição de um programa de actividades, 
com que procuram tomar mais rica a possibilidade de ocupação dos 
alunos da escola, fora das aulas. O grande problema identificado que 
leva a definição deste programa, é a preocupação em não deixar os 
alunos desocupados, como nos afirmaram: 

"(. ..) aqui na escola os professores são óptimos e então 
o C.D. é excepcio~i. Não há problemas, mas & preciso 
ocupar os miúdos senão tomam-se presas mais fbceis 
para tudo L..). Temos muitas d f~uldades é em interes- 
sar os próprios pais, não vêem hs nossas reuniões, não 
se interessam ou não têm tempo. Nós, mesmo assim, 
este ano fizemos excursões. ..". 

Embora presentes na escola, o campo de actuação dos Pais tem 
fronteiras definidas que não se "misturam" com a dos professores. A 
confiança depositada na escola e uma concepção do seu papel sem 
considerar o direito de interferência na orientação educativa, para além 
do reduzido apoio da generalidade dos pais ao trabalho da Associação, 
parecem ser os factores explicativos de uma actuação que é reduzida a 
planificação e realização de actividades extra-escolares. 

A participação dos representantes da autarquia e das actividades 
sócio-económicas na elaboração do projecto não existe. A diversidade de 
pontos de vista e de interesses desses elementos que poderia contribuir 
para aumentar a riqueza do Projecto, como anteriormente defendemos, 
baseando-nos em Mélèse (22) e Crozier (23). não se verifica. Esta partici- 
pação, mesmo em termos futuros, é vista como problemática. Na  opinião 
de professores e do C.D., características que decorrem da situação geo- 
-social da escola, não facilitam o desenvolvimento de um trabalho con- 
junto. Como já referimos anteriormente trata-se de uma freguesia sub- 
-urbana, situada na área da grande Lisboa. Atente-se no que nos referiu 
a este respeito o presidente do C.D./C.P.: 

"(. ..) nós gostaríamos que isto partisse do Conselho 
Consultivo, não é? A partir do momento que ninguém 
quer colaborar no Conselho Consultivo (...) sendo as- 
sim... não h& nada, é u m  bocadinho à margem (...) nas 
escolas de província (. . .) h& uma solidariedade grande e 



é uma ou duas escolas e há uma série de indústrias que 
gostam mesmo que as escolas evoluam (...IM. 

O sistema-escola vê assim reduzido a sua complexidade no sentido 
dado por Mélèse e já por nós apresentado. 

- Avaliação diagn6stico-progn6stico 

Instrumentos e etapas de elaboraçiio do P.E.E. 

Do que se tem vindo a apresentar podem distinguir-se as seguintes 
etapas e instrumentos no processo de elaboração do P.E.E.: 

1" - Elaboração de um documento-tipo. Guião com definição de 
áreas/programas a desenvolver (presidente do C.P.); 

2" - Análise da proposta e sugestões que incluem definição de 
objectivos específicos e actividades (C.P.; grupos de disciplina; grupos 
turma) ; 

3' - Elaboração do projecto (presidente do C.P.); 
4% Discussão e decisão final (C.P.) 

O desenvolvimento deste processo que parte da elaboração do 
documento-tipo/guião tópico como lhe chama o presidente do C.D./ 
C.P., processa-se no que se refere a participação dos professores, nas 
reuniões de grupo-disciplina e grupo-turma. 

A partir da recolha das sugestões que se devem enquadrar nas três 
grandes "áreas de gestão", o presidente do C.P. desempenha, mais uma 
vez, um papel fundamental já que é ele como nos referiu quem elabora 
o documento final que é aprovado em C.P.: 

"L..) regra geral não há muitas alterações, não, porque 
precisamente tem sempre aquela frloso& aquilo que 16 
vai & para se cumprir quase em absoluto, mais vale 
pouco mas, chegamos a o j h  e dizemos, sim senhor, do 
que estarmos a pôr muita coisa e depois não se faz." 

A análise deste processo, de acordo com as afirmações do presidente 
do C.D./C.P. e dos professores com quem falámos, permite-nos 



que a elaboração do P.E.E. assenta numa grande confiança nas pro- 
postas do presidente do C.D./C.P. que, tendo a preocupação de recolher 
sugestões junto de professores, alunos e pais, é movido no trabalho que 
desenvolve, por princípios a que chama de "realismo" e "eficácia". 

Podemos comprovar que existe entre os professores uma satisfação 
generalizada em relação a forma como é elaborado o P.E.E. mas, como 
nos afirmava uma professora: 

"(. . .) pode parecer que nos deixamos ir, paciência, mas 
isto aquifunciona, cada um sabe o que deve fazer". 

Uma vez que a decisão final sobre o projecto tem lugar no C.P., os 
restantes elementos da escola, têm conhecimento dela através dos dele- 
gados de disciplina e directores de turma e também através de infor- 
mação colocada em placards distribuídos pela sala de professores, 
entrada dos pavilhões, sala polivalente: 

'7. ..) em tennos de comunicação, de informação, pla- 
cards, delegados, reunióes (. . .) basicamente é isso." 

Com este sistema de informação, definido pelo C.D., pretende-se 
garantir a implicação dos professores que não participam na  decisão 
final. 

Poderia dizer-se que, reconhecendo-se um papel importante a 
informação, ela não depende só da capacidade de procura de informação 
manifestado pelos actores; vai-se mais longe, provoca-se o conheci- 
mento divulgando a informação, como defendem Mélèse (24) e Mintz- 
berg (25). 

Objecto de avaliaçiío e definição 
de: 

Os dados recolhidos permitem-nos afirmar que existe uma grande 
preocupação em construir o que é chamado "escola da eficácia, do 



sucesso", o que é considerado princípio director do P.E.E., pelo presidente 
do C.D./C.P.: 

"(...I essa escola que nós pretendemos, que chamamos 
escola da eficácia ou do sucesso." 

O consenso estabelecido a volta deste critério/princípio e objectivo 
resulta de um trabalho continuado de análise dos índices de sucesso 
escolar que se querem ver aumentados. 

"(. ..) por período fazemos uma estatística inforrnatizada, 
portanto com a análise do sucesso, é uma análise por 
turma, é uma análise por disciplina (...I." 
"L..) e portanto será fazer uma programação que dará 
resposta às necessidades sentidas pela escola, julgo 
que é a perspectivajÜtura a escola ser gerida segundo 
as suas necessidades e não sobre as necessidades 
institucionalizadas". 

Tendo presente o sucesso escolar a atingir, professores e também 
os pais propõem as actividades a englobar no P.E.E.. O elevado grau de 
generalidade do objectivo-sucesso escolar, permite que os diferentes 
grupos da escola (grupos "disciplina" e pais) possam "cumpri-lo" sem 
terem necessidade de definir uma articulação em termos de estratégias 
e processos a utilizar nas actividades que propõem. 

A preocupação com o sucesso escolar, tanto quanto nos foi possível 
averiguar, polariza-se na questão da avaliação. A procura de uma 
linguagem comum, na interpretação dos níveis de avaliação definidos, 
não obrigou a um acordo, a uma "suspensão do debate", no sentido 
anteriormente referido e defendido por Derouet, sobre os processos de 
trabalho a utilizar, embora se tenha consciência da sua  importância: 

"(. . .) os níveis eram interpretados segundo determina- 
dos parâmetros totalmente dijerentes de uns para os 
outros e foi um trabalho que começámos a fazer (...I, não 
havia uma linguagem comum e a partir daí começámos 
a verificar que h& correntes muito dijerentes, pers- 
pectivas dgerentes, há os que defendem a pedagogia 



por objectivos e há os que defendem a pedagogia per- 
sonalizada (. . .I." 

Se a eficácia definida (a acepção em que é utilizada - relação 
objectivos/resultados - corresponde a definida por Bernard (M.) que foi 
anteriormente apresentada por nós não impõe uma coerência de proces- 
sos, impõe, contudo, que se procure atingir o sucesso escolar. 

E de admitir que. apesar da ausência na elaboração do Projecto, de 
um trabalho que garanta uma orientação educativa global, no que se 
refere a utilização de processos e estratégias de aprendizagem, a preocu- 
pação com o cumprimento do que se estabelece no P.E.E. contribui para 
um sucesso escolar, visível, em termos quantitativos. 

O problema que Mintzberg (26) nos coloca sobre a dificuldade em 
chegar a um estado de equilíírio dinâmico entre os sistema de poder e 
os objectivos de organização. parece não colocar-se aqui. A nosso ver 
devido ao grau de generalidade do princípio e objectivo subjacente ao 
P.E.E. e a não discussão dos processos que vão ser utilizados no 
desenvolvimento das actividades propostas. 

Uma professora referindo-se ao projecto referia-nos: 

"as escolas precisam de ter um guiáo para o seu tra- 
balho, para que isto aconteça melhor é preciso ter um 
Projecto. O Projecto é como... uma lista de compras." 

Este conceito de projecto é perfeitamente assumido pelo líder da 
elaboração do P.E.E.. 

''(...I a partir do momento em que experimentámos este 
sistema de P. E. - que diJere muito daquilo que é feito 
noutras escolas que adoptam um tema e chamam &quilo 
um P. E. E. (...I nós temos uma perspectiva diJerente, uma 
perspectiva mais tipo de empresa, L..) julgo que será o 
Jdum, a gestão empresarial, mais ou menos (...I 

Poderá afirmar-se que o P.E.E. é referência só enquanto é um plano 
de acção. Plano com que se procura racionalizar os recursos e definir o 
trabalho de modo a assegurar a eficácia da escola no que se refere ao 
sucesso escolar dos alunos. 



Recursos 

A partir das grandes áreas em que se desdobra o P.E.E. e dos 
chamados programas para cada área, são identificados, durante a 
elaboração do projecto, os recursos financeiros e humanos necessários. 

"(. ..) as maiores dfluldades é para já contarmos o 
dinheiro que temos. A parte económica de facto corta 
muita coisa, em termos de acção L..) é a área de espaços 
e equipamentos, porque em termos da área pedagógico- 
-didáctica esta escola tem uma dinâmica bastante ra- 
zoável, portanto jb é quase continuar porque grande 
parte dos professores são efectivos". 

A tónica no que é chamado de uma programação realista, traduz- 
-se numa grande atenção dada a identificação e racionalização dos 
recursos materiais-financeiros. São estes recursos os que levantam 
maiores problemas e exigem mais atenção na elaboração do projecto. As 
dificuldades financeiras limitam o P.E.. A falta de autonomia financeira 
das escolas em Portugal, não permite que se verifique o desejável: a 
mobilização dos recursos financeiros de acordo com o que se estabelece 
no P.E. Relativamente aos recursos humanos não se identificam proble- 
mas com a mobilização dos professores (os alunos não são referidos). 

"(. ..) tem outra coisa que de facto dá uma certa felicidade 
é que as pessoas raramente dizem que não, por muito 
ambicioso que seja o projecto. (. . .) Porquejulgo que é a tal 
equipa, a tal confiança que existe nesta escola, as coisas 
surgem dentro de uma liberdade respons6vel" 

Relativamente a colaboração da autarquia e das actividades económi- 
cas, ela é considerada como: 

"(. ..) é mais um apoio S.O.S. L..) Assinado e estabelecido 
em termos de P. E., não." 



O penodo de elaboração decorre durante o mês de Setembro: 

"L..) iniciámos a 1 6 de Setembro e no fim de Setembro 
estavam os grupos a apresentar propostas". 

Dado que houve eleições para a Associação de Pais a sua colabo- 
ração (apresentação de um programa de actividades próprio) foi "inse- 
rida" mais tarde. 

A distinção entre um Projecto a desenvolver ao largo de vários anos 
e planos de actividades anuais, não existe. 

Talvez porque, como veremos, o chamado P.E.E. (sobretudo a parte 
passada a escrito) se aproxime mais de um plano de actividades. 

- AvaliaçBo do P.E.E. 

A avaliação do P.E.E. está prevista, tanto no que se refere a 
avaliação (de acompanhamento) das diferentes actividades ao longo dos 
períodos escolares, como a avaliação global final. 

"[. ..) temos colegas em cada área que fazem o acorn- 
panhamento L..) da consecução ou não do que está lá 
projectado". 

Relativamente a avaliação global-final é efectuada a nível do C.P. e 
os resultados depois comunicados a escola. 

Para a sua realização, a que assistimos, o presidente do C.P./C.D. 
elaborou grelhas com classificação (de um a cinco) que forneceu aos 
membros do C.P.. Recolhidos e contabilizados os resultados foi convo- 
cado novo C.P.. O presidente do C.P. leu ponto por ponto os resultados 
obtidos. Tratou-se de uma leitura pacífica, sem comentários, sem qual- 
quer tipo de análises por parte dos elementos que constituem este 



conselho. Os resultados obtidos. situavam-se em níveis médios perto 
dos "cinco" relativamente a todos os pontos do programa-projecto. Facto 
que foi assinalado pelo presidente do C.D. e com que todos (os membros 
do C.P.) se congratularam. 

Esta avaliação final, da consecução do P.E.E. está de acordo com 
quanto o presidente do C.P./C.D. nos afirmava no nosso primeiro 

contacto-entrevista: 

"(. ..) a resposta que eu dou em termos de resultados é 
sempre a estatística, muitas vezes pode enganar (...I 
mas, pronto é o nosso indicador. De facto temo-nos dado 
muito bem" 

2. L ~ G I C A  DE FUNCIONAMENTO EXPRESSA NO P.E.E. 

A ESTRUTURA DO DOCUMENTO - P.E.E. 

Tomando como referência para a leitura do documento - P.E.E., os 
pontos já considerados na análise dos processos e procedimentos 
utilizados na sua  construção, constata-se que: 

Princfpios orientadores 
Não existe nenhum enunciado com indicação de princípios orien- 

tadores do P.E.E.. 



Objectivos Gerais 
Não existe qualquer indicação. 

Actividades/Estratbgias 
O documento está organizado em três grandes partes, com ob- 

jectivos distintos. Estas três partes são identificadas como "áreas de 
gestão", a saber: 

- Administrativo-financeira (ocupa uma página); 

- Espaços e equipamentos (ocupa quatro páginas): 

- Pedagógico-didáctica (ocupa onze páginas): 

A cada uma das áreas correspondem "programas" com indicação de 
"desenvolvimento de actividades" que, por sua vez, se desdobram em 
"estratégias/fases" e "operações". 

Intervenientes/Calendário e avaiiaçáo 
Aindicação dos intervenientes aparece indiferentemente em qualquer 

das colunas englobadas no "desenvolvimento de actividades". Em alguns 
casos, não é mesmo feita referência aos responsáveis/intervenientes nas 
actividades propostas. 

Assim, encontramos a referência aos intervenientes englobada nas 
"estratégias/fases" (veja-se, por exemplo, o que se refere a área "admi- 
nistrativa-financeira" - programa integrado da área administrativo- 
-financeira-) como na coluna designada por "operações" (veja-se, por 
exemplo, o que se refere a área "pedagógico-didáctica" - programa 
integrado das actividades específicas das disciplinas curriculares). 

Em outros casos como por exemplo na "área de gestão" designada 
por "espaços e equipamentos" não é feita nenhuma referência clara aos 
intervenientes-responsáveis pelo desenvolvimento das actividades pro- 
postas. 

Na coluna reservada para a "realização/avaliação" não aparece 
nenhuma indicação. 

A inexistência de um enunciado prévio com a referência aos 
princípios e objectivos gerais orientadores não permite identificar uma 



política educativa de escola no sentido definido por Perrenoud e Montan- 
don (27) e a que nos referimos anteriormente. Os "programas" propos- 
tos neste documento, têm, contudo, subjacente, a preocupação com a 
eficácia e com o objectivo sucesso escolar, como nos podemos aperceber 
pela análise da elaboração do Projecto. 

Não são especificados os critérios utilizados na selecção e organi- 
zação das actividades propostas. 

Não existe qualquer indicação relativa ao acordo (entre quem? com 
base em quê?) em que se fundamenta o P.E.E. 

Poderá afirmar-se que os dados registados neste documento nos 
dão conta fundamentalmente do "plano de actividades da escola". 

Significativamente, a indicação de "Projecto Educativo da Escola", 
que encabeça este documento, é imediatamente seguida da de "Plano de 
Actividades" escrita com caligrafia maior relativamente a utilizada na 
escrita de Projecto Educativo. 

LÕGICA PREVALENTE/L~GICAS COEXISTENTES 

Esta escola tem um Projecto? Qual a lógica de funcionamento 
orientadora? 

São duas questões que a leitura deste documento não permite, por 
si só, responder com absoluta segurança. 

Só o conhecimento resultante do trabalho de campo realizado na 
escola permite considerar a existência de alguns elementos que configu- 
ram um Projecto Educativo, a saber: 

- A identificação do "sucesso escolar" como grande objectivo a 
atingir; 

- A realização de uma anáiise/discussão prévia (entre professores 
e alunos) sobre as actividades a desenvolver; 



- A definição de critérios (eficácia e eficiência) na selecção de 
actividades; 

- A preocupação do C.P./C.D. em dar a conhecer as decisões finais 
relativas ao chamado P.E. a todos os elementos que constituem 
a escola (englobando os pais); 

- A realização de avaliação da consecução do trabalho planificado; 

Estes elementos permitem considerar a configuração de um Pro- 
jecto implicito navida da escola de que o documento escrito (planificação 
do trabalho) é a parte visível. 

Contudo e de acordo com a definição de lógica de funcionamento, 
proposta por Derouet, que temos vindo a adoptar na nossa análise, não 
se descortina quais são os princípios educativos orientadores de toda a 
acção desenvolvida. 

Perante esta questão todos os professores e pais com quem con- 
tactámos nos remetem para os princípios gerais do projecto nacional de 
educação. 

Pela análise dos processos utilizados, na elaboração do P.E.E. 
sabemos que estes princípios no seu grande grau de generalidade, não 
foram discutidos e traduzidos localmente, tendo em conta as opções dos 
diferentes intervenientes do sistema-escola e a análise dos recursos 
locais. 

A preocupação com a "eficácia" da escola apontada pelo presidente 
do C.D./C.P. não corresponde a um funcionamento global da escola 
segundo as características da lógica industrial definida por Derouet. 

A relação que se procura estabelecer entre os recursos materiais e 
as actividades a desenvolver e a preocupação pela obtenção de um índice 
elevado de sucesso escolar, são os objectivos de cujos resultados se afere 
a eficácia da escola. 

O "sucesso escolar" pode ser atingido de diferentes modos de acordo 
com as diferentes linhas educativas e lógicas de funcionamento que 
coexistem na escola. 

Neste sentido a questão: 
Qual a lógica de funcionamento prevalente no Projecto (implicito e 

escrito)? 



Poderemos responder que coexistem lógicas diferentes (doméstica, 
cívica ou empresarial), não sendo possível identificar uma linha geral de 
articulação entre elas. um consenso sobre um modelo educativo a 
adoptar, para além da preocupação com a eficácia e sucesso escolar. 

Em nosso entender, os objectivos gerais de educaçáo e específicos 
de disciplina, definidos a nível nacional, continuam a ser o elemento de 
referência a partir do qual se definem actividades e estratégias com que 
se procura garantir o êxito escolar dos alunos. 

Deste facto resulta, que cada grupo de disciplina ou de actividades 
de complemento curricular, de acordo com as suas "competências 
interpretativas" possa optar por uma lógica de funcionamento, desde 
que garanta que as actividades programadas são efectivamente e efi- 
cazmente realizadas. Não se impõe a necessidade de estabelecer consen- 
sos sobre princípios educativos a prosseguir. 

O Projecto-plano é global mas não unificador. 
Sinteticamente poderia dizer-se que o Projecto Educativo Nacional 

continua a ser a referência fundamental da escola a partir da qual e tendo 
em conta os recursos da escola se define um plano que engloba as várias 
actividades da escola. Assim, poderá dizer-se que se verifica a coexis- 
tência de diferentes lógicas de funcionamento a desenvolver por diferen- 
tes grupos de acordo com as suas próprias opções e modelos 
educativos. 

3. PROJECTO E LÓGICA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 
- que relação? 

Analisar o funcionamento de uma escola é, ao mesmo tempo 
compreender o seu funcionamento específico e compreender a maneira 
como se articulam numa montagem coerente as diferentes lógicas. Não 
é este um objectivo, em si mesmo, do nosso trabalho, mas entender a coe- 



rência do funcionamento da escola relativamente ao projectado/pro- 
gramado. 

O facto de considerarmos que no P.E.E./plano desta escola não há  
uma opção clara por uma orientação educativa, simultaneamente, 
global e unificadora, mas, uma opção-consenso sobre a coexistência de 
lógicas, explica que não procuremos dar conta e analisar, a semelhança 
do que fuemos para a Escola Verde, qual a lógica predominante na 
concepção de saber, de aluno, das relações sociais e do papel do 
professor. L6gica predominante que poderia ser, como anteriormente 
afirmamos, o resultado de uma articulação coerente entre lógicas 
diferentes. 

Aplicando a mesma grelha de leitura utilizada relativamente a 
Escola Verde, relativamente a cada uma destas questões e tendo como 
referência o Projecto/plano da Escola Azul constata-se a existência de 
uma diversidade de lógicas (cívica, doméstica e empresarial, utilizando 
a categorização de Derouet), que são adoptadas pelos diferentes grupos 
e actores no desenvolvimento do seu trabalho. 

Assim, as diferentes orientações e percursos que podem ser adop- 
tados relativamente a consecução do objectivo sucesso escolar, per- 
mitem que pensemos nesta escola como uma organização ou sistema 
"debilmente acoplado" na acepção apresentada por Weick (28). 

Contudo, a existência de um P.E./plano onde se elencam as 
actividades de acordo com as necessidades identificadas e os recursos 
materiais existentes, a responsabilização dos diferentes intervenientes 
(sobretudo os professores) pela realização das suas propostas permite- 
-nos afirmar que se estabelecem consensos a volta da necessidade de 
resolver problemas. 

Não vamos discutir aqui se a identificação e resolução de proble- 
mas, de que nos fala Huberman (29), é um dos caminhos possíveis para 
se chegar a definição de princípios orientadores do trabalho da escola. 
Recordemos que Boutinet (30) nos lembra mesmo, como é difícil afirmar 
se o que surge primeiro na elaboração de um Projecto é a referência, 
enquanto principio ou o problema enquanto antevisilo da acçilo. Ou 
seja, cronologicamente surge primeiro o Projecto-referência, ou o Pro- 
jecto-acçiio? Nós, o que defendemos é a importância destas duas 
dimensões num projecto. 



No caso desta escola, a identificação de uma grande questão- 
-problema (o insucesso escolar) não impôs a definição de um modelo 
educativo articulador de uma acção colectiva. Os professores podem 
trabalhar no sentido de atingir o sucesso escolar pretendido, optando 
por um percurso coerente seja com a lógica doméstica seja com a lógica 
cívica ou empresarial. 

Poderá pensar-se que a elaboração do P.E.E. feita a partir da 
identificação de um problema, nesta escola. não obrigou a uma definição 
dos processos a utilizar para se conseguir a sua resolução. 

Se nos socorrermos da sabedoria contida no aforismo que diz: "Os 
fins não justificam os meios", compreendemos de forma simples, mas 
clara, a estreita relação entre os processos utilizados no tratamento de 
um problema e questões de princípio. Compreendemos a importância da 
discussão dos princípios que norteiam o P.E.E. pelo seu significado na 
forma como se desenvolvem as diferentes actividades da  escola. 

Elaborar um P.E.E., entendido como referência da organização- 
-escola, do nosso ponto de vista, não se pode confinar a identificação de 
problemas e actividades. Importa discutir e chegar, como anteriormente 
afirmámos, a lógica de funcionamento articuladora do trabalho, a partir 
dos princípios coexistentes na escola. 

Contudo, como defende Derouet ao longo da sua  obra, (ver biblio- 
grafia) quando ainda não existe um consenso a volta de um projecto, o 
trabalho centrado em problemas distingue já a escola do "serviço 
publico" uniformizado. 

A s  questões (identificadas como "programas") que surgem elen- 
cadas no P.E.E./plano, surgem, efectivamente, como um guião-in- 
ventário de problemas, para os diferentes intervenientes (indivíduos ou 
grupos) da escola que, de acordo com os próprios princípios e as suas 
"competências interpretativas" procuram eficazmente concretizar. 

Assim, poderá dizer-se que, a concepção de Projecto existente nesta 
escola, é compativel com a coexistência de diferentes lógicas de funcio- 
namento. Coexistência, não articulada a nível de princípios que se 
prolonga e caracteriza a lógica de funcionamento da escola. 



4. HIPÓTESES INTERPRETATNAS - DINÂMICA DA ACÇÁO 
COLECTNA DA ESCOLA 

Quando se pretende falar em projecto colectivo de uma organização, 
neste caso, de uma escola, importa ter importa ter presente o que atrás 
dissemos sobre "partilha de objectivos" socorrendo-nos de Crozier (3 1). 
ou seja, o acordo/suspensão do debate sobre os princípios e objectivos 
orientadores da acção, aliás, na mesma linha de pensamento de Mintzberg, 
(32) e Derouet, (33). 

Uma situação nunca é totalmente pré-construída. A realidade traz 
sempre novos factores que a alteram. A definição de uma lógica própria 
de funcionamento fruto de compromissos locais permite diminuir as 
situações de incerteza criadas na  diversidade das possíveis orientações 
educativas. 

Aceites, tacitamente, os princípios e objectivos nacionais, esta 
escola (que não conta ainda na  elaboração do P.E.E., com representan- 
tes do poder político, cultural e económico local) identifica um grande ob- 
jectivo, define as actividades e selecciona os recursos que permitam fazer 
dela "a escola da eficácia, do sucesso", sem se questionar num trabalho 
de análise e compromisso de escola, sobre as concepções de saber, do 
aluno, do papel do professor. das relações sociais. Questionamento em 
que assenta, segundo defende Derouet ao longo de todos os seus 
trabalhos, a definição do "bem comum local". Assim, o que poderá ser 
justo fazer para uns professores, poderá não sê-10 para outros, tendo em 
vista a consecução do mesmo objectivo geral. 

A análise dos processos e procedimentos utilizados na  construção 
do P.E.E./plano de actividades, permite-nos afirmar que este Projecto/ 
/plano não é uma proposta alheia a realidade da escola, nem elaborada 
só pelo "chefe" a margem da colaboração dos outros actores que 
constituem a organização-escola. A dinâmica da acção colectiva desta 
escola afasta-se da de uma organização burocrática, no sentido ante- 
riormente apresentado. Contudo, como organização-sistémica tem um 
campo de interacção a desenvolver, nomeadamente no que se refere a 
negociação e as decisões a tomar, sobre os princípios educativos que 
falta a escola definir. 

Aliás, a construção do que é chamado "a escola da eficácia, do 
sucesso" revela-se circunscrita na preocupação pelo levantamento dos 



recursos existentes e na discussão-compromisso pela realização das 
actividades propostas "para o projecto" pelos diferentes grupos, durante 
a sua elaboração. 

Podemos considerar que o P.E.E.-plano desta escola é sobretudo, 
uma versão operatória do Projecto Educativo Nacional, que se distingue 
dele pela identificação dos recursos humanos e materiais da escola. 

A definição de bem comum local estabelece-se nas fronteiras da 
construção de um dispositivo que indica as actividades a desenvolver. 

Contudo, os processos e procedimentos utilizados na  elaboração do 
P.E.E., o trabalho desenvolvido a volta da identificação de actividades e 
racionalização de recursos, a informação e divulgação das decisões 
finais sobre o P.E.E., a avaliação dos resultados obtidos, concorre para 
a criação de uma dinâmica própria de escola em que cada grupo se sente 
responsabilizado e comprometido, com a realização da sua  própria 
proposta-projecto, perante os outros grupos. 

Aliás, a preocupação comum com a eficácia da escola, entendida 
como realização do que se estabelece no P.E.E. tem permitido, na  opinião 
do presidente do C.D./C.P. um elevado índice de sucesso escolar relati- 
vamente a media dos resultados nacionais. 

A questão de fundo colocada no início deste trabalho (ver pág. 19). 
exige que se faça uma observação-interrogação final, muito embora a 
sua  resposta ultrapasse os elementos de análise agora recolhidos, ou 
seja, considerando: 

- que o P.E.E. desta escola se define sobretudo no compromisso 

pela realização das actividades que se propõem; 

- que podem ser adoptadas diferentes linhas e concepções educa- 

tivas na concretização do trabalho definido; 
- que o modo como a escola se organiza tem influência no desen- 

volvimento dos alunos, como comprovaram no seu estudo Dubet, 
Cousin e Guillement, (34). pergunta-se: 

Que vantagens adviriam para o desenvolvimento dos alunos no 
sentido defendido por Arnbrósio (T.) (35) se, o sucesso escolar obtido, 
fosse também fruto duma articulação e coerência construída a nível de 
uma orientação educativa global e unificadora de escola, definida no 
P.E.E.? 
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CONCLUSÕES AO SEXTO CAP~TULO 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS OBTIDOS NAS DUAS ESCOLAS 

Seria abusivo chegar a generalizações a partir de um estudo com as 
características do nosso: analisámos as duas escolas na riqueza da sua 
diversidade, sem procurar estabelecer comparações entre as situações 
e as opções que as caracterizam. 

Contudo, tendo presente a análise interpretativa dos dados re- 
colhidos nas duas escolas, consideramos poder salientar alguns pontos, 
comuns ou diferentes mas, igualmente importantes, para a compreensão 
da problemática de construção do P.E.E. 

OSCILAÇÕES DE UM CONCEITO: AS CONCEPÇ~ES DE P.E.E. 
NA ESCOLA VERDE E NA ESCOLA AZUL 

Nas concepções de P.E.E. existentes nas duas escolas identificam- 
-se diferenças que, a nosso ver influenciam, a partida, o modo como ele 
é elaborado. Estas diferenças também podem contribuir para com- 
preender o papel diferente do P.E., em cada uma das escolas. 

Na Escolaverde o P.E.E. é pensado como o elemento orientador da 
acção educativa da escola. 

Orientação que resulta definida na confluência entre os grandes 
princípios e normas nacionais e os princípios e objectivos por que a 
escola optou. 

Desta orientação globalizante e integradora decorre a articulação e 
a coerência que se estabelece entre as diferentes actividades programa- 
das. 



Na Escola Azul o P.E.E. surge como o instrumento que estabelece 
as actividades a desenvolver e optimiza os recursos. 

De acordo com a orientação educativa nacional e o objectivo geral 
definido pela escola (sucesso escolar) a planificação das actividades 
resulta do somatório das propostas feitas pelos diferentes grupos 
existentes na escola (nomeadamente: grupos de disciplina: conselho 
directivo: associação de Pais; actividades extra-curriculares) . Cada 
grupo, para atingir o objectivo geral definido, pode adoptar, de acordo 
com as suas próprias competências interpretativas, pelas orientações e 
estratégias de ensino/aprendizagem que considerar mais convenientes. 

Agrande preocupação, posta na chamada eficácia da escola, obriga, 
apenas, a que as actividades propostas tenham em conta os recursos 
existentes. 

Deste modo, o objectivo geral definido, pode ser eficazmente atingido 
sem existência a nível de escola de uma proposta de orientação educativa 
integradora. 

Poderá afirmar-se que, no primeiro caso o P.E.E. surge sobretudo 
como um elemento unificador da acção a desenvolver. É projecto- 
-referência e projecto-acção. 

No segundo caso o P.E.E. é valorizado como um instrumento 
facilitador de uma visão global do trabalho que se decidiu desenvolver. 
É sobretudo um projecto-acção. 

Nos dois casos e mesmo correspondendo a concepções de projecto 
diferentes, os dois P.E. têm implicações na  dinâmica das escolas. 

L~GICAS DE FUNCIONAMENTO E POL~TICA EDUCATIVA DE 
ESCOLA 

A nosso ver, e de acordo com os dados analisados, os P.E.E. podem 
considerar-se,. elementos fundamentais de construção da política edu- 
cativa destas escolas. 



Relembrando a definição de política educativa de escola de Perre- 
noud e Montandon (36) que, anteriormente, adoptámos (visão estratégica 
de um actor colectivo que defende a sua identidade, os seus interesses 
e o seu projecto no interior de um sistema mais vasto), é possível 
estabelecer uma relação entre a própria concepção de projecto, a lógica 
de funcionamento e a política educativa de escola. 

Nos dois casos as escolas tendem a afastar-se da concepção de 
organização burocrática, anteriormente definida. 

O conhecimento que procuram obter das suas próprias neces- 
sidades e aspirações, consubstanciando-o na elaboraçáo de um projecto 
próprio, permite que as consideremos organizações-sistémicas. 

Organizações com identidades próprias que resultam da dinâmica 
da acção colectiva que se desenvolve entre os actores que as constituem 
e das inter-dependências que estabelecem com outros sistemas. 

Contudo, o assumir desta identidade passa por definições de 
política educativa de escola que assentam em concepções diferentes de 
orientação educativa. 

Na Escola Verde, procura-se seguir uma orientação educativa que 
se pode caracterizar por ser global, endógena e integradora. 

Global, na medida em que diz respeito a diversidade de áreas de 
acção que constituem a escola: integradora, porque a partir dos 
princípios que define, tenta estabelecer uma articulação entre as dife- 
rentes áreas ou actividades: endõgena já que tem em conta as ca- 
racterísticas e recursos internos na definição das suas opções. 

Na  Escola Azul, a concepção de política educativa, assenta sobre- 
tudo, na  preocupação pela definição de uma orientação educativa, 
globai e endõgena, sem procurar ser integradora. 

Estas duas concepções de política educativa de escola traduzem-se 
nas diferentes concepções de projecto que identificámos respectivamente 
nas Escolas Verde e Azul e marcam as diferenças constatadas entre as 
respectivas lógicas de funcionamento. 



PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DO PRO- 
JECTO E A LÕGICA DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA 

Na análise da elaboração do P.E., pelas duas escolas, evidenciam- 
-se pontos comuns nos processos e procedimentos utilizados. 

Neste sentido, e de admitir, a existência de uma relação, entre os 
processos e procedimentos utilizados na construção do projecto e a 
importância que este ocupa na definição da lógica de funcionamento das 
respectivas escolas. 

Como pontos comuns identificados na  construção dos dois pro- 
jectos, podem referir-se: 

- a definição de um processo de participação dos actores que 
constituem a escola (professores, alunos e funcionários); 

- a identificação de responsáveis pelo processo de elaboração do 
projecto; 

- a análise da situação da escola: problemas, necessidades e aspi- 
rações e recursos existentes; 

- a identificação de objectivos, de recursos, humanos e materiais, 
assim como do calendário das actividades a desenvolver feita de 
acordo com a análise da situação efectuada; 

- a tomada de decisão e o compromisso de realização do projecto 
elaborado. 

Todos estes processos e procedimentos serviram para desocultar 
dinâmicas que são imparáveis e que não são feitas de uma forma 
mecanicista. 

Este movimento, que agora conhecemos melhor através do trabalho 
empírico realizado e que foi analisado a luz das referências teóricas 
mobilizadas, permite-nos compreender a sua  importância na  cons- 
trução da lógica de funcionamento das escolas. 

A elaboraçiio do projecto, nestas escolas, corresponde B criaçiio 
de uma dinâmica colectiva que se prolonga na sua realizaçiio. 

Os consensos e compromissos vão-se desenvolvendo no jogo de 
participação/negociação e isto passa pela compreensão por parte dos 



actores sociais, do papel que desempenham na construção da acção 
colectiva da escola, aliás como sustentam Crozier (37) e Derouet (38). 

Os processos e procedimentos utiiizados pelas escolas na elabo- 
raçHo do seu P.E. reflectem-se na importância que este tem na lõgica 
que orienta o funcionamento da escola. 

Julgamos poder interpretar este facto que constatámos nas duas 
escolas e de que demos conta, oportunamente, baseando-nos nas 
características dos processos e procedimentos utilizados. 

Pensamos poder afirmar que, nas escolas que foram objecto do 
nosso estudo, as características dos processos e procedimentos utili- 
zados resultam fundamentalmente: 

- das concepções aí existentes sobre ESCOLA e P.E.E.. 

- dos saberes e das características de relacionamento humano 
dos responsáveis pela elaboração do P.E.E.. 

Estes dois grandes pontos reflectem-se, a nosso ver e de acordo com 
o que verificámos: 

- no grau de implicação dos actores que constituem a escola na 
construção do P.E.E.; 

- na identificação dos pontos de discussão considerados nos 
processos e procedimentos de elaboração do P.E.E.. 

Poder-se-á dizer, nesta perspectiva, que há  processos e procedi- 
mentos como os atrás descritos, que levam a que as escolas adquiram 
o estatuto de organizações com identidade própria. 

Neste sentido os processos e procedimentos utilizados na elabo- 
ração do P.E.E. surgem, como a espessura de uma dinâmica colectiva de 
escola, inscrita num espaço e num tempo a construir. 



PARTICIPAÇÃO E AUTONOMIA 

Os aspectos normativos abrem possibilidades mas não resolvem a 
diversidade de problemas que se colocam no sistema-escola. A cons- 
trução do P.E. põe em causa o quadro jundico em que se define a 
autonomia das escolas. denunciando as suas fragilidades e ambigui- 
dades mas, vai bastante mais longe. 

Contrariamente as aparências ou a uma primeira reflexáo, esta 
elaboração, depende, de forma evidente e como demos conta, do compor- 
tamento dos actores, na dinâmica do sistema escola, das relações que se 
desenvolvem e das opções que toma. 

Para além, da importância dos textos legais de que não só não se 
contesta a importância como até se reclama a necessidade de maior 
clareza e coerência, é na  participação dos diferentes actores que parece 
jogar-se uma parte fundamental da riqueza e do compromisso de que se 
faz o projecto, entendido como expressão da autonomia. 

Apesar das diferenças identificadas, nas duas escolas, relati- 
vamente as caracteristicas da participação desenvolvida, nomeada- 
mente, sobre quem participa, sobre que matérias, através de que 
procedimentos e em que momentos, poderá dizer-se, que houve lugar 
para a integração dos contributos individuais ou dos grupos, no P.E.E., 
através da negociação desenvolvida e do compromisso assumido nas 
decisões. 

Ao auto-organizar-se, deste modo, na elaboração do P.E. as escolas 
caminham no sentido da construção da sua  autonomia. Aliás, esta linha 
de pensamento encontra, no conceito de autonomia, defendido por 
Morin, Le Moigne e Mélèse, como analisamos anteriormente, um forte 
sustentáculo teórico. 

Por isso mesmo poder-se-ia dizer que a situação das duas escolas 
corresponde a graus diferentes de autonomia. Enquanto a Escola Verde 
constrói, claramente uma lógica de funcionamento fundamentada em 
processos e procedimentos de elaboração do P.E.E. em que se estabe- 
leceram consensos sobre princípios educativos, na Escola Verde, como 
vimos, dos processos e procedimentos de elaboração do P.E.E. não faz 
parte o consenso sobre princípios educativos. 

A construção da autonomia implica um grau de participação dos 
actores sobre pontos fundamentais em que se define uma orientação 
educativa. 
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POR QUEM E CONSTITUIDA A COMUNIDADE EDUCATIVA 

Nas  duas escolas, verifica-se, igualmente que, quer os representan- 
tes da autarquia, quer os representantes das actividades económicas e 
sociais não participam na elaboração do projecto. 

Recorrendo novamente ao quadro teórico inicialmente traçado, 
podemos dizer que o alargamento do campo de interrelações e o 
desenvolvimento de mais interdependências alimenta a complexidade 
da escola, no sentido que lhe dá Mélèse e já por nós, diferentes vezes, 
referido. 

Com uma rede de interacções mais limitada, a escola acaba por 
diminuir a riqueza potencial do seu P.E., tanto no que se refere a 
definição de objectivos como no que diz respeito a mobilização de 
recursos. Simultaneamente cria uma maior dependência relativamente 
aos outros níveis (regional e central) do Sistema Educativo, limitando as 
possibilidades de desenvolvimento da sua  autonomia. É na  gestão de 
dependências diversificadas que se desenvolve a autonomia. 

As razões apontadas, como justificação, para a não participação 
dos representantes do poder político e socio-económico local, na  elabo- 
ração do P.E. são diferentes em cada uma das duas escolas. Merecem, 
por isso, que atentemos um pouco sobre elas. 

Na Escola Verde reconhece-se que ainda não foi realizado nenhum 
trabalho neste sentido. Admite-se, porém, a hipótese que venha a ser 
realizado. Não se configura como intransponível esta participação dos 
representantes locais. 

Na  Escola Azul, considera-se problemática a concretização de uma 
colaboração a este nível. Refere-se, a este propósito, que, nesta locali- 
dade, não existe aideia de que a escola seja uma pertença da comunidade, 
parecendo, portanto, não se configurar o desenvolvimento da sua  
participação a este nível. 

Não temos elementos que nos levem a relacionar esta diferença de 
posicionamentos das escolas, face ao mesmo problema, com factores 
internos do funcionamento das escolas. Neste sentido e, procurando não 
isolar a compreensão do funcionamento das escolas das caractensticas 
globais da sociedade, poderá pensar-se, realmente, na importância que 



podem assumir as características sócio-económicas do meio em que as  
escolas se inserem na definição da sua participação na escola: 

A Escola Verde como demos conta (em: Geografia Humana), situa- 
-se, numa zona que mantém aspectos rurais, lado a lado com o floresci- 
mento de pequenas e médias indústrias. 

A Escola Azul fica situada muito perto de Lisboa, numa zona de 
franco crescimento comercial e industrial e de grande densidade de 
população. 

Assim, deverá considerar-se que as características do meio poderão 
ser um factor relevante no desenvolvimento da participação dos repre- 
sentantes locais na elaboração do P.E.E.. 

Nos grandes centros, configura-se difícil (o que não nos permite 
dizer, naturalmente, impossível) a participação dos representantes 
locais na elaboração do P.E.E.. Esta configuração de dificuldades poderá 
corresponder a necessidade de formas especificas de participação nesses 
locais. 

DOCUMENTO ESCRITO - dificuldades de elaboraçiio 

As debilidades identificadas nos dois documentos escritos, pare- 
cem-nos poder ser interpretadas a luz de três factores: 

1. - Uma preferência pelo "estratégico-técnico" relativamente ao 
"político". 

Preferência que é o resultado na perspectiva de Broch e Cros (39) de 
uma "falsa consciência" originada nas caractensticas de divisão hie- 
rárquica do trabalho que, subsistem na nossa sociedade. 

Ou seja, em nossa opinião, o reflexo de uma concepção e de uma 
experiência de trabalho dos professores numa escola-executante de 
tarefas decididas superiormente. Numa escola-unidade do serviço público 
centralizado, não se discutem, nem se tomam decisões sobre princípios 
educativos. Executam-se, do ponto de vista técnico, as  políticas decidi- 
das por outros. 



Assim e embora a escola, agora, construa e decida sobre o seu 
projecto, não sente ainda a necessidade, ou não tem o hábito, de assumir 
por escrito, as  grandes linhas de orientação em cuja definição passou 
também a participar; 

2. - O pressuposto que os princípios norteadores do projecto são do 
conhecimento dos actores que nele participam e que existe consenso 
sobre estes mesmos princípios. 

Pressuposto que pode derivar: 
de um conhecimento, pessoal, directo e permanente, existente 
entre os principais intervenientes no projecto - os professores; 
da ausência de participação na avaliação diagnóstico/prognóstico 
e na definição dos princípios e objectivos gerais por parte dos pais 
e representantes do poder político e económico local; 
do grau de generalidade dos princípios e objectivos considerados 
de consenso. 

3. - A inexistência de utilização do P.E.E. como um documento a 
partir do qual, a escola discute e negoceia a colaboração a desenvolver 
com outros sistemas sociais e/ou com os outros níveis do sistema 
educativo. 

Facto que pode resultar de: 
o contacto que é estabelecido com os outros sistemas sociais, ser 

feito em termos de pedido de ajuda pontual e não no quadro de uma 
colaboração sistemática realizada no âmbito de definição de objectivos 
e interesses comuns. 

os diferentes serviços da administração central e regional não 
assumirem a autonomia das escolas. Ao fazê-lo teriam necessidade de 
conhecer/analisar a partir do projecto P.E.E., as diferentes formas de 
que se reveste a diversidade local em nome da garantia da  coerência 
nacional do Sistema Educativo. A diversidade expressa no P.E.E. deveria 
corresponder a tradução local dos princípios e objectivos nacionais que 
aos representantes da administração central caberia defender. 

Em síntese, poderá dizer-se que a transformação do projecto escrito 
num documento que contenha as dimensões que verificámos existir no 
projecto implícito, passa pela análise critica e reformulação dos três 
pontos agora apontados. 



CONSIDERAÇ~ES FINAIS 

Na parte final do nosso trabalho, foi-se tomando insistente uma 
altemância, entre a sensação de fragilidade do trabalho realizado e o 
desejo de conseguir transmitir tudo sobre aquilo que tínhamos 
reflectido. 

A concretização deste desejo-utopia, seria a negação de quanto as 
análises que fomos tecendo, a propósito do conceito de projecto, pre- 
tenderam transmitir. 

O recurso a afirmação de Popper: 

"Um estudo não pode estar nunca acabado. Enquanto 
nele trabalhamos, aprendemos o suficiente para o achar 
imaturo no momento em que dele nos afastamos". (40) 

permitiu que compreendessemos, de um modo diferente, a nossa 
sensação de fragilidade. 

Nesta linha de pensamento, entendemos as limitações deste es- 
tudo, como potencialidades da sua continuação. 

Assim, as questões finais que passamos a identificar, resultam do 
repensar do quadro teórico inicial, a luz dos resultados obtidos com o 
trabalho empírico realizado nas duas escolas e devem ser entendidas 
como uma revisão crítica de aspectos do presente trabalho que futuros 
estudos poderão completar. 

A relevância destas questões continua a ser vista na  perspectiva de 
um P.E.E. que pode tomar-se num factor de melhoria do trabalho das 
escolas, ao definir uma lógica de funcionamento que corresponda aos 
interesses, as possibilidades e as necessidades da  comunidade educa- 
tiva. 

A reafirmação de alguns conceitos-chave tratados anteriormente, é 
considerada como reencontro que se amplia em novos pontos, no fim de 
um percurso de pesquisa. 



Distinguimos, relativamente a cada uma destas questões finais, 
factores relevantes. do nosso ponto de vista, para uma desejável actua- 
ção, da escola e do poder central. Defendemos, deste modo, num conflito 
pessoal não totalmente resolvido, uma posição que preconiza a aproxi- 
mação da investigação da acção. 

P.E. -PROJECTO DE UMA ORGANIZAÇÃO OU A PASSAGEM 
DO "EUt AO "~6s" (4 1) 

A concepção da escola como sistema finalizado da acção colectiva 
dos actores, toma central o conceito de P.E.E.. A construção deste 
projecto pressupõe, a partilha de objectivos, a mobilização de recursos 
e a definição de orientações comuns sobre estratégias a adoptar, o que 
exige o alargamento das dimensões individuais ou dos grupos existentes 
na  escola numa dimensão colectiva da organização. Aí se encerra uma 
parte importante da dinâmica da construção do P.E.E.. 

O desenvolvimento de formas de participação/negociação entre os 
actores que constituem a escola, na elaboração do P.E.E., corresponde 
ao processo de redefinição do poder e integração dinâmica das aspi- 
rações de cada actor, na construção de uma acção colectiva. 

Só assim é possível compreender o significado dos consensos e 
compromissos, no sentido dado por Derouet, como sustentáculo funda- 
mental de um projecto colectivo de uma organização, tal como a análise 
realizada nas duas escolas nos permitiu comprovar. 

Aliás, como anteriormente referimos, os contributos, quer de 
Crozier (42) com a análise do papel dos actores na definição da estratégia 
da acção colectiva, quer de Touraine (43) com a identificação da partici- 
pação individual num projecto organizacional como o nível mais elevado 
de participação, nos permitem considerar a importância e ao mesmo 
tempo a dificuldade da passagem do projecto individual, ou de grupo, ao 
projecto de uma organização. 



Poderá afirmar-se que a importância e a dificuldade desta pas- 
sagem poderá requerer: 

DAS ESCOLAS: 
- a concepção de P.E. como projecto da organização-escola, não o 

confundindo com: 
somatório de projectos de grupos ou de projectos individuais; 
anulação das dimensões individuais e dos grupos que fazem 

parte da escola; 
e ainda: 
- o desenvolvimento de processos e procedimentos que assegurem 

a participação da comunidade educativa, na elaboração do 
projecto. A concepçiio do P.E., como referência para a acçHo 
da escola, situa-se na emergCncia dos consensos construidos 
pela comunidade educativa. 

DO PODER POLÍTICO: 
-a necessidade de definição clara do que entende por P.E.E., 

evitando-se assim as ambiguidades geradoras de desperdício dos 
recursos humanos das escolas na elaboração de documentos que 
não se traduzem numa melhoria do funcionamento global das 
escolas. 

DA INVESTIGAÇÃO: 
Como prolongamentos possíveis e necessários. do estudo que agora 
apresentamos, podemos identificar as seguintes questões: 

- Como se processa a integração dos projectos educativos indivi- 
duais, dos jovens, no P.E.E.? 

- Quais os parâmetros que os actores da comunidade educativa, 
congregados em grupos de identificação profissional no sentido 
restrito (grupos disciplina), ou grupos de identificação de interes- 
ses comuns (alunos, pais, representantes do poder autárquico, 
das actividades económicas e sociais locais), tomam em conta na 
definição da sua participação num projecto colectivo de escola? 

- Qual a natureza dos factores a considerar na integração do P.E.E. 
no quadro da definição de um projecto de política educativa local? 



P.E.E. - GESTÃO POR PROJECTO E GESTÃO DA ESCOLA 

A decisão política de construção pela escola de um P.E., exige que 
se considere a gestão por projecto, como um modo específico do governo 
das escolas. 

Considerando que a elaboração do P.E.E. resulta da dinâmica da 
acção colectiva de uma escola que define a sua  própria lógica de 
funcionamento, o papel dos orgãos directivos da escola, no exercício das 
suas funções, decorrerá do cumprimento do que este projecto estabelece. 

Esta concepção de gestão a partir do projecto da escola, não é 

compatível com um conceito de gestão em que são os orgãos directivos 
quem elabora o projecto que deve ser cumprido pela escola. Esta última 
concepção remete-nos, para o modo como Platão concebia o escravo: "o 
ser que executa os projectos pensados pelos outros". 

Estamos, pois, perante duas concepções de gestão ligadas a definição 
de quem elabora o Projecto Educativo. Num caso temos um conceito de 
gestão que assenta numa concepção de organização com uma estrutura 
piramidal, cujo projecto é definido pelo topo da hierarquia. No outro 
caso, estamos perante uma concepção de organização sistémica que 
produz o seu próprio projecto na riqueza das interacções que se 
desenvolvem entre os seus diferentes actores. 

A reflexão teórica realizada permitiu-nos identificar as vantagens 
do projecto elaborado com a participação dos diferentes actores que 
constituem a escola. A análise realizada sobre os processos adoptados 
na  construção dos projectos tanto na Escola Verde como na  Escola Azul 
permitiu-nos comprovar estas vantagens. 

Poderá mesmo dizer-se que a elaboração de um projecto que conte 
com a participação da comunidade educativa é a escola justificar a sua 
capacidade de se situar num movimento pré-figurativo, isto é, num 
quadro não pré-determinado que marca a pós-modemidade (46), como 
defende Ambrósio (T.) . 

Neste momento, como já referimos, a ausência de regulamentação 
especifica, no que conceme a elaboração do P.E.E., facilita as escolas 
com tradição de uma gestão participada, o desenvolvimento, de modo 



empírico. de processos que permita a participação dos actores que cons- 
tituem o sistema escola. As conclusões obtidas com o nosso trabalho 
permitem que nos interroguemos sobre o papel futuro do P.E.E. no 
momento em que se configura um novo regime de administração, gestão 
e direcção para as escolas (dec-lei 172/89). 

Determinações contidas neste decreto, levantam, desde já, algumas 
questões aos professores das escolas com quem trabalhámos: 

- A redução das atribuições do conselho pedagógico actual que, de 
orgão de gestão passa a ser um orgão de assessoria técnica e de 
consulta (cap. IV - dec.-lei 172/89): 
para quê ter o trabalho de eiaborar um projecto se depois nos 
podem cortar tudo? 

- A participação dos pais e dos representantes das autarquias e 
actividades sócio-económicas no Conselho de Escola, orgão que 
se configura como de decisão e controlo (cap. I1 - dec-lei 176/89): 
C importante que eles façam parte da escola mas, C para co- 
laborar na elaboraçiio do projecto ou C sobretudo para contro- 
lar o que possamos fazer? 

Uma vez que este decreto-lei ainda se encontra numa primeira fase 
de lançamento em vinte e cinco escolas, que é acompanhada de um 
processo de avaliação, tendo em vista a introdução de eventuais al- 
terações, as interrogações colocadas pelos professores que aqui regista- 
mos, só podem ser consideradas pertinentes como questões-alvo a 
analisar futuramente. 

Reportando-nos aos parâmetros em que se define a situação actual 
da maioria das escolas e que marca o contexto em que se realizou a nossa 
anáiise, poderá afirmar-se que, o entendimento do P.E.E. como um 
produto da comunidade educativa e um elemento fundamental na  
gestão da escola, requer: 

DAS ESCOLAS: 

- professores, actores de uma organização e não simplesmente 

actores do micro-sistema sala de aula; 



- pais e representantes do poder político económico e social 

local, que exerçam os seus direitos e assumam as suas respon- 
sabilidades na definição da política educativa da escola. 

DO PODER POLÍTICO: 

A avaliação de um modelo de gestão actual que se visa substituir. 

DA INVESTIGAÇÃO: 
Afigura-se-nos como uma linha potencial de investigação a desen- 
volver, a análise da importância do P.E.E. como instrumento de 
gestão de uma escola. 
O P.E. é um instrumento de gestão? De que tipo de gestão? 
Que perfil para a liderança de uma escola que constrói o seu 
projecto? 

CONCEITO DE PROJECTO - PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
UTILIZADOS NA SUA CONSTRUÇÃO E INOVAÇÃO E DESEN- 
VOLVIMENTO 

A utilização da expressão Projecto Educativo de Escola, como 
vimos, pode prestar-se a equívocos: 

Trata-se de tomar mais clara a actuação de uma escola já existente 
ou de encontrar linhas novas de acção, propiciadoras de formas de 
inovação e desenvolvimento definidas de acordo com as necessidades e 
ambições de uma comunidade educativa? Foi nas respostas a estas 
questões que fomos construindo o conceito de P.E. como ceme da 
definição da política educativa da escola, no sentido que lhe é dado por 
Ardoino. 

Contudo, esta política tanto pode ter subjacente a vontade de 
inovação no sentido de construção de progresso, como se pode sustentar 
do equi1i"brio redutor que ignora os ruídos produtores de novas ordens 
de que nos falam Altan (44) e Lerbet (45). 



A ênfase colocada nos processos e procedimentos de elaboração do 
P.E. permitiu-nos compreender como o sistema escola. constói o 
conhecimento de si próprio e que lhe é necessário, a tomada de decisões 
colectivas que um projecto de uma organização implica. 

O empirismo com que as escolas por nós analisadas, elaboraram os 
seus projectos, não as impediu de reconhecer a diversidade de exigências 
dos seus actores, já que estas, eram entendidas como um elemento 
produtor de novos sentidos para o desenvolvimento da orientação 
educativa da escola. 

Por isso mesmo, importa que se distingam preocupações com 
a construção do projecto, mas que podem querer, 96, significar 
intenções de clarificação da politica gestionária de uma escola que 
procura perpetuar-se, não evitando a sua entropia, de processos e 
procedimentos que garantam a potencialização da complexidade do 
sistema escola e a ajudem a desenvolver as suas capacidades 
neguentrópicas. 

Neste sentido pensa-se ser necessário: 

ÀS ESCOLAS: 
- ultrapassar a anomia no sentido Durkeniano, que limita a 

capacidade de mobilização dos actores na construção de um 
P.E.E., portador de novos sentidos de desenvolvimento. O P.E. 
deverá situar-se na emergência de processos colectivos de pro- 
dução de inovação. 

AO PODER POLÍTICO: 
- proporcionar condições as escolas que facilitem a elaboração e 

realização dos seus P.E.. Ainexistência destas condições afigura- 
-se como um dos factores que poderá estar na base da anomia de 
algumas escolas. 
Com base nas dificuldades constatadas nas escolas Azul eVerde, 
podem apontar-se, como fundamentais, três condições: 

a definição de um sistema de formação dos professores de 

acordo com as necessidades identificadas no P.E.E.: 
a definição de formas de reconhecimento do valor profissional 
dos professores. 



a disponibilização de recursos, as escolas, de acordo com os 
seus P.E. 

A INVESTIGAÇÃO: 

Como aprofundamento da nossa reflexão, considera-se importante 
vir a desenvolver uma análise sobre questões como: 
- Os Projectos Educativos e a problemática do desenvolvimento e 

da inovação na escola. 

Da análise do presente trabalho e das respostas que se vierem 
a obter para as questóes 5 a i s  levantadas, resultar8 certamente, o 
enriquecimento e a reformulação da reflexão que de momento 
terminámos. E que o repensar crítico pode sempre suscitar novos 
projectos ... 



O pensamento deste autor, já por nós referido anteriormente, 
encontra-se expresso na sua obra incluida na bibliografia com a 
data de 1980. 

Ver obras referidas na bibliografia com as datas de 1980 em relação 
a Stufflebeam e 1981 e 1987 relativamente a Boutinet. 

Na obra indicada na bibliografia com a data de 1987. 

Na obra indicada na bibliografia com a data de 1982. 

O pensamento destes autores apresentado por nós anteriormente, 
encontra-se expresso nas suas obras referidas na b i b l i ~ g r ~ a ,  
especificamente no que se refere a Derouet com as datas de 
1988 - b); 1990 e 1991, no que diz respeito a Boutinet na sua obra 
datada de 1987 e relativamente a Mintzberg nas publicações 
datadas de 1982 e 1990. 

Na obra indicada na bibliografia com a data de 1990. 

Na obra indicada na bibliografia com a data de 199 1 nos Broch. 

Na obra indicada na bibliografia com a data de 1990. 

O pensamento destes autores já por nós apresentado anterior- 
mente encontra-se explicitado nas suas obras referidas na biblio- 
gr&a com as seguintes datas, a saber: Derouet, 1990; Boutinet 
1981 e 1987; Cros 1985 e 1987 e Stufflebeam, 1980. 

(10) Linha de pensar defendida por Porter na obra indicada com a data 
de 1985 na bibliografia. 



(1 1) BROCH (M.H.) e CROS (F.), 199 1. Comment faire un projet d'établis- 
sement- écoles, collèges - lycées, p. 16, Lyon, Chronique Sociale. 

(12) Concepções apresentadas por Ardoino nos seus trabalhos incluida 
na bibliografia com as datas 1986 e 199 1. 

(13) Ver a este propósito a obra destes autores indicada na bibliografia 
com as datas de 1989 e 199 1 e a cujas concepções nos referimos na 
elaboração do nosso quadro de referência. 

(14) Lei de Bases do Sistema Educativo, p.225, Lei nQ46/86 de 14 de 
Outubro, Diário da República nQ 237 - I Série, p.3068. 

(15) Decreto-Lei 43/89 de 3 de Fevereiro, Diário da República nQ 29, I 
Série, p. 458. 

(16) O trabalho de Luís Carvalho permite-nos compreender como as 
diferentes atitudes e situações profissionais dos professores con- 
tribuem para a construção do clima da escola. CARVALHO (L.M.). 
1992, Clima de escola e estabilidade dos professores, Lisboa, 
Educa-Organizações. 

(17) Pensamento de LE MOIGNE, expresso na obra incluida na biblio- 
grafia com a data de 1974. 

(18) A obra em que Boutinet defende esta ideia está incluida na biblio- 
grafia com a data de 1987. 

(19) Na  obra incluida na bibliografia com a data de 1977. 

(20) Na obra de Mintzberg incluida na bibliografia com a data de 1986. 

(2 1) Na obra de LE BOTERF indicada na bibliografia com a data de 1982. 

(22) Nas  obras de Mélèse indicadas na bibliografia com as datas de 1972 
e 1979. 



(23) Nas obras de Crozier indicadas na bibliografia com as datas de 
1977; 1990 - a); 1990 - b). 

(24) A este propósito veja-se a obra já referida de Mélèse e incluida na 
bibliografia com a data de 1979. 

(25) Pensamento expresso nomeadamente nas obras deste autor indi- 
cadas na bibliografia com as datas de 1982 e 1986. 

(26) O pensamento de Mintzberg a este respeito, já anteriormente apre- 
sentado por nós, encontra-se explicitado na sua  obra referida na 
bibliografia com a data de 1986. 

(27) Obra referenciada na bibliografia com a data de 1988. 

(28) O trabalho deste autor encontra-se incluido na obra de Bush (T.) 
referida na bibliografia com a data de 1989. 

(29) O pensamento de Huberman a este respeito, encontra-se expresso 
na obra indicada na b i b l i ~ g r ~ a  com a data de 1973. 

(30) Obra referida na b i b l i ~ g r ~ a  com a data de 1987. 

(3 1) O pensamento de Crozier, como já referimos anteriormente encon- 
tra-se expresso na obra incluida na  bibliografia com a data de 1977. 

(32) Obra já referenciada e incluida na bibliografia com a data de 1987. 

(33) Obra já referenciada e incluida na bibliografia com a data de 1990. 

(34) Obra incluida na bibliografia com a data de 1989. 

(35) Este conceito encontra-se expresso na obra incluida na bibliografia 
com a data de 1986 e na pág. 19 deste trabalho. 

(36) Ver a obra destes autores incluida na  bibliografia com a data de 
1988. 



(37) Referimo-nos ao pensamento deste autor expresso na obra apre- 
sentada na bibliografia com as datas de 1977 e 1990 - a). 

(38) As obras de Derouet indicadas na bibliografia com as datas de 
1988 - b) e 1990 expressam o pensamento deste autor a este 
respeito, como anteriormente apresentámos. 

(39) Broch e Cros defendem esta ideia na obra indicada na bibliografia 
com a data de 1991. 

(40) POPPER (K.), 1963, Conjectures, and Regulation. The Growth of 
Scientific Knowledge, p.3 1, London, Routledge & Kegan Paul. 

(41) Como diz Andre Comte - Sponville, citado por Cros (F.), a pág. 45, 
da sua obra indicada na bibliografia com a data de 1988. 

(42) Obra de Crozier e Friedberg indicada na bibliogrda com a data de 
1977. 

(43) O pensamento deste autor a este respeito, apresentado por nós 
anteriormente, encontra-se expresso na sua obra indicada na 
bibliografia com as datas de 1984. 

(44) Referimo-nos ao pensamento de Atlan, desenvolvido na obra indi- 
cada na bibliografia com a data de 1979. 

(45) Referimo-nos ao pensamento de Lerbert que apresentamos ante- 
riormente e se encontra expresso na obra indicada na bibliografia 
com a data de 1986. 

(46) De acordo com o pensamento de AMBRÓSIO ('I'.) expresso no 
trabalho "Políticas educativas e pós-modernismo" (no prelo). 
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