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Resumo 
O novo modelo de gestão (Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril) vem dar destaque à figura diretor da escola. 

O estudo de caso que agora se apresenta tem como objetivo apresentar alguns dados referentes aos estilos de 
liderança de um diretor, no âmbito da vigência deste novo modelo de gestão. A análise de conteúdo das 
entrevistas permite-nos apontar para a existência de uma congregação de ações e lógicas, subjacente à sua 
liderança, que designamos de liderança multifacetada, suportada por três diferentes tipos de 
liderança: antagonista/reivindicativa, empresarial/gerencial e democrática. Não obstante, estes três tipos, 
torna-se relevante no âmbito do novo modelo de gestão a identificação da liderança de tipo 
democrática. Parece, assim, que na ação este diretor não rompe completamente com o modelo anterior, o 

modelo da gestão democrática. 
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Abstract 
The new management model (Decree-Law nº 75/2008. April 22nd) highlights the school's leading figure. The present 
case study aims to present some data referring to the leadership styles of a director within the scope of this current 
management model. The content analysis of the interviews allows us to point to the existence of a congregation of 
actions and logics, underlying its leadership, which we call multifaceted leadership, supported by three different types 
of leadership: antagonistic/demanding, business/managerial and democratic. Nevertheless, these three types, it 
becomes relevant within the scope of the new management model the identification of democratic leadership. It 
seems, therefore, that in action this director does not completely break with the previous model, of democratic 

management. 
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Introdução 

As condições criadas, no domínio da gestão das escolas portuguesas a partir do final 

da década de noventa do século passado, no sentido de uma alteração formal nas 

relações de poder no interior da escola, conduziram à introdução do órgão de gestão 

unipessoal, o diretor de escola/agrupamento de escolas e, desta forma, visaram reforçar 

a liderança da escola e conferir maior eficácia, mas também mais responsabilidade ao 

diretor (Decreto-Lei nº 75/2008, 22 de abril). Este sucedido gerou, igualmente, a 

concentração de poderes neste órgão de natureza unipessoal. 

Face a este plano normativo-legal, de alterações na gestão da escola pública, 

questiona-se, por um lado, a receção desta nova figura numa escola concreta, onde foi 

realizado um estudo de caso e procura-se, ainda, interpretar as atuais lógicas de 

liderança do diretor em causa. De modo mais específico, pretende-se problematizar se 

o diretor e os demais atores se conformam e reproduzem uma liderança unipessoal, uma 

liderança com maior poder, ou se, pelo contrário, resistem a tal imposição, de modo a 

desenvolverem práticas próximas de uma gestão de carácter mais democrático.  

Os dados recolhidos permitem-nos identificar traços de diferentes tipos de liderança 

na ação do diretor da escola em estudo, o que nos leva a classificá-la como uma 

liderança multifacetada, sobressaindo com maior regularidade uma liderança de tipo 

empresarial/gerencial, antagonista/reivindicativa e, finalmente, democrática. Parece, 

assim, que na ação este diretor não rompe completamente com o modelo anterior, o 

modelo da gestão democrática. 

 

Enquadramento Teórico 

O novo modelo de gestão da escola pública portuguesa, introduzido com a 

publicação do Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, assenta, por um lado, no carácter 

recentralizador do poder político e da administração escolar e, por outro lado, pela 

emergência da liderança unipessoal, concentrando sobre si vários poderes e 

competências. Por outras palavras, este modelo acaba por atribuir significativos poderes 

e competências ao diretor, “dessa forma alongando e verticalizando o respetivo 

organigrama e reforçando as prerrogativas de uma liderança formalmente unipessoal” 

(Lima, 2011, p. 47).  
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Neste sentido, o Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril, aparece com alterações 

classificadas de menos democráticas, numa altura em que em Portugal foram 

introduzidas algumas medidas gerencialistas no domínio da educação, 

nomeadamente na sua gestão (cf. Martins, 2009). Uma das mais evidentes consiste na 

existência de um órgão de gestão unipessoal e já não colegial, capaz de conferir uma 

“maior eficácia” à gestão, mas também de conferir maior “responsabilidade ao 

diretor”, transitando-se assim de um conselho executivo e respetivo presidente para a 

figura do diretor. Acresce a atribuição a esse órgão unipessoal de um conjunto de 

novos poderes, que até então eram repartidos com os demais órgãos de governação, 

nomeadamente, poderes relacionados com a escolha democrática. Nas palavras de 

Lima (2011, p. 58)  

“(…) o director concentra sobre si vinte e cinco competências, preside ao 

conselho pedagógico por inerência, tudo parecendo girar em seu torno, 

fragilizando as estruturas colegiais existentes e pondo fim à quase totalidade 

dos processos de escolha democrática nas escolas. (…). O director passa, 

agora, a nomear e a demitir livremente o subdirector, os assessores, os 

coordenadores de departamentos, os coordenadores dos estabelecimentos 

agrupados, numa lógica gestionária de um perfil, um projeto, uma equipa de 

gestão, remetendo para algo semelhante ao princípio da ‘unidade de comando’, 

proposto no início do seculo XX por Henri Fayol (1984)”. 

 

Note-se que no modelo anterior (Decreto-lei nº 115-A/98, de 4 de maio), os órgãos 

colegiais eram detentores de poderes significativos, desde logo a eleição do seu 

presidente/coordenador, bem como a tomada de decisão de modo colegial em matérias 

importantes. Nesta situação encontravam-se o conselho pedagógico, os departamentos 

curriculares, entre outros. Assim, o presidente do conselho diretivo e, mais tarde, do 

conselho executivo, não só repartia a sua liderança com outros elementos do órgão que 

presidia, bem como com os demais órgãos de governação da escola. A alteração 

subjacente ao novo modelo de gestão pode constituir um fator de erosão da gestão 

democrática e, consequentemente, de fragmentação das práticas de colegialidade dos 

profissionais.  

Face a este plano normativo-legal, que altera a gestão da escola pública, questiona-

se a receção desta nova figura numa escola concreta, onde foi realizado o estudo de 

caso. De modo mais específico, procurou-se problematizar se o diretor e os demais 



X Congresso Português de Sociologia – Na era da “pós-verdade”? Esfera pública, cidadania e qualidade da 
democracia no Portugal contemporâneo, Covilhã, 10 a 12 de julho de 2018 

5 
 

atores se conformam e reproduzem uma liderança unipessoal, uma liderança com maior 

poder, ou se, pelo contrário, resistem a tal imposição, de modo a desenvolverem práticas 

próximas da gestão democrática. Estes questionamentos tornam-se de maior interesse 

investigativo se tivermos em atenção que uma boa parte dos atuais diretores transitaram 

do órgão de gestão do modelo anterior para o atual (cf. Lima, Sá & Rego, 2017). É neste 

quadro que o presente estudo de caso se desenvolve, interpretando as atuais lógicas de 

liderança de um diretor da escola e tendo em atenção a influência na liderança exercida 

pelo diretor dos anteriores modelos de gestão. Os dados recolhidos permitem-nos 

identificar traços de diferentes tipos de liderança na ação do diretor da escola em estudo, 

o que nos leva a classificá-la como uma liderança multifacetada, sobressaindo com 

maior regularidade uma liderança de tipo empresarial/gerencial, 

antagonista/reivindicativa e, finalmente, democrática.  

 

 

Notas Metodológicas 

O presente estudo insere-se numa investigação mais ampla desenvolvida por um 

grupo de investigadores do Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação, 

Universidade do Minho, sendo um dos seus eixos de análise a introdução da Nova 

Gestão Pública no domínio da gestão a escola pública. 

A metodologia de suporte ao estudo situou-se num paradigma de investigação 

naturalista, o método é o estudo de caso (cf. Yin, 2005). Neste âmbito recorreu-se, de 

modo predominante, a duas técnicas de recolha da informação: o inquérito por 

entrevista a diferentes atores escolares, bem como à análise de documentos da escola 

(Regulamento Interno, Plano anual de Atividades, Projeto Educativo, entre outros), 

como forma de se poder captar as orientações normativas produzidas no contexto 

escolar. As entrevistas, semi-estruturadas (cf. Amado & Ferreira, 2014), foram 

sistematizadas num guião pré-concebido e comum a todo grupo de investigadores, que 

realizaram o estudo em diferentes escolas/agrupamentos, sendo o mesmo utilizado com 

flexibilidade e adaptado ao perfil de cada escola/agrupamento e entrevistado.  

Assim, obteve-se um número total de doze entrevistados, a saber: o representante da 

autarquia do conselho geral (58 anos) o representante dos funcionários no conselho 

geral (47 anos), o presidente do conselho geral (52 anos), o representante dos 

professores no conselho geral (57 anos), o professor mais novo da escola (48 anos), o 

professor mais velho da escola (uma professora, 60 anos), a dois coordenadores (uma 
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professora, com 50 anos e um coordenador de departamento, 57 anos), o ex-presidente 

da associação de estudantes (52 anos)(1), o presidente da associação de pais e 

encarregados de educação (42 anos) e o ex-presidente dessa associação (48 anos)(2) e 

o diretor de escola (59 anos).  

A realização das entrevistas ocorreu no final do ano letivo de 2014/2015 e todas as 

entrevistas foram efetuadas nas instalações da escola, nomeadamente em gabinetes 

pertencentes à direção. As referidas entrevistas, cuja duração média se situou entre 

quarenta minutos e duas horas, foram registadas sob a forma de áudio, após a obtenção 

das autorizações dos respetivos entrevistados. Os participantes ficaram cientes de que 

os dados obtidos poderiam ser divulgados junto da comunidade académica, respeitando 

o carácter confidencial das identidades. Nos pontos que se seguem apresentamos tais 

dados, bem como a sua problematização em torno da liderança multifacetada(3) do 

diretor de escola. 

 

Apresentação e discussão dos resultados 

 

As dimensões da liderança multifacetada de um diretor em ação 

O diretor em causa, com 59 anos de idade, apresenta uma longa experiência enquanto 

gestor escolar na medida em que iniciou funções como presidente do Conselho Diretivo 

em 1985. Mais tarde, de forma ininterrupta, viria a ocupar o cargo de Presidente do 

Conselho Executivo e, atualmente, o de Diretor. Apesar dos diferentes modelos de 

gestão, ao longo dos tempos, regista-se uma sucessiva continuidade do seu exercício 

pelo referido diretor. No que diz respeito à sua liderança, os dados recolhidos junto de 

diferentes atores educativos e do próprio diretor apontam, ao longo deste percurso, para 

a continuidade de uma liderança multifacetada. A identificação de uma liderança 

multifacetada no exercício do cargo por parte deste diretor em estudo leva-nos a romper 

com a ideia de que os diretores exercem apenas um tipo de liderança, 

independentemente dos grupos de atores com quem interagem, dos contextos, das 

situações imprevistas e de incertezas que venham a surgir no quotidiano de uma escola. 

Deste modo, consideramos que o tipo de liderança exercido por diretores de 

escolas/agrupamentos de escolas pode assumir um carácter contingente, exigindo uma 

análise a partir de uma referenciação concetual que nos serviu de apoio para a 

identificação de uma classificação. Neste contexto podemos sinalizar algumas 

dimensões próximas das lideranças “tipos ideais” e que coexistem na ação do diretor 
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em análise e que são apontadas com maior frequência nos discursos dos atores 

entrevistados. Não obstante, de entre os três tipos que identificamos, torna-se relevante 

no âmbito do novo modelo gestão a identificação da liderança de tipo democrática.  

Um primeiro tipo de liderança que emerge nos discursos dos atores apresenta traços 

de uma liderança de tipo empresarial e gerencialista, cuja centralidade está no alcance 

“de maior eficiência na busca de objetivos organizacionais e sociais” ( Newman & 

Clarke, 2012, p.359). Trata-se de garantir o processo que institui estruturas calculistas, 

com destaque para as “boas práticas em negócios que as organizações no setor público 

precisavam aprender” (ibidem). A crítica que pode ser feita a este conjunto de teorias e 

ideologias é a de que estas exageram na centralidade e importância da gestão e dos 

gestores, tendendo a naturalizar as práticas sociais e as suas relações de poder, a partir 

de conceções típicas da cultura empresarial e do mundo de negócios. Como já 

referimos, no âmbito da ação do diretor, apenas encontramos algumas dimensões que 

se situam dentro desta lógica, trata-se de uma ação orientada para a criação e gestão dos 

recursos materiais/económicos da organização, sobretudo porque em certa altura a 

escola viu-se obrigada a gerar receitas próprias, como alternativa a “não ter que andar a 

pedir”, tornando-se desse modo mais autónoma. Nesse contexto, o diretor percebeu que 

“(…) a escola para fazer qualquer coisinha tinha que andar a pedir, (…); se 

queríamos um retroprojetor tínhamos que ir pedir, se queríamos qualquer coisa, 

‘andávamos sempre de mão estendida’. (…). Entendi que tínhamos de arranjar 

uma via alternativa. Então, comecei a pensar em fontes de receita para a escola, 

surgiu a ideia de fazer o equipamento desportivo, estaríamos em 1991 ou 1992, … 

evidente que não tínhamos dinheiro para se fazer o equipamento desportivo, aquilo 

era para se ir fazendo. Ao fim de seis anos o equipamento estava pronto, portanto, 

neste momento é uma fonte de receitas para a escola (…). Para os nossos projetos, 

diria que somos quase autossuficientes, (…) que nos permite fazer muitas coisas, 

dá-nos alguma autonomia efetiva, porque falar de autonomia de escola, sem 

capacidade financeira não é autonomia. (…). Temos um problema, temos de 

resolver, qualquer escola tem de tentar criar fontes de receita” (diretor da escola). 

 

A importância de alguma autonomia financeira também é reforçada por outros 

entrevistados, que reconhecem que esta é uma conquista do diretor da escola: 

“(…) se não há financiamento para tal, portanto, não há autonomia, a autonomia 

está como lhe disse inteiramente ligada ao orçamento aquilo que a escola dispõe. 
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(…) este é o grande problema, não só das escolas, é um grande problema de todos 

os setores que são dependentes financeiramente do Estado. (…) esta escola 

trabalha e trabalhou muito ao longo destes anos todos sem dependência do 

Estado” (representante da autarquia no conselho geral)  

 

A capacidade de gerar receitas próprias parece ser uma característica que define um 

bom líder, como reforça o seguinte ator: “se existir um bom gestor, a escola tem sempre 

mais valia (…), um bom gestor para conseguir captar verbas ou recursos para a escola 

é sempre uma mais valia” (representante dos funcionários no conselho geral). Tal 

situação ganha maior inteligibilidade se atendermos ao carácter centralizado da 

administração educativa (cf. Formosinho, 1986; Lima, 1998), que parece assumir uma 

lógica burocrática. Nesta perspetiva, as escolas são detentoras de parcas áreas de 

autonomia, nomeadamente no que à gestão de verbas diz respeito. Acresce a este facto, 

o orçamento concedido às escolas, tido como insuficiente, fazendo com que os 

discursos dos atores acerca do bom líder apareçam associados à capacidade de gerar 

receitas próprias, que acabam por reverter para a comunidade escolar, e, inclusive, para 

a comunidade mais alargada.  Seja como for, o que é facto é que esta situação apresenta 

contornos de uma liderança de tipo empresarial, sendo no contexto atual ainda mais 

promovida com a introdução de políticas, no domínio da educação pública, de carácter 

gerencialista. Assim, a captação de verbas por parte das instituições públicas não sendo 

propriamente uma realidade, parece constituir na atualidade um parâmetro de 

classificação de boas práticas das organizações. Contudo, é importante ressaltar que na 

perspetiva do diretor e dos demais entrevistados, tais receitas são investidas na própria 

escola, o que revela a complexidade desta questão. 

Um outro tipo de liderança que identificamos na análise dos discursos dos atores 

prende-se com o tipo de liderança antagonista/reivindicativa Este tipo de liderança, 

pauta-se pela confrontação e discussão, como forma de manter o controlo sobre a 

organização (cf. Ball, 1994). No caso específico da ação do diretor em estudo, este tipo 

de liderança revela-se na sua posição de confronto e de reivindicação junto do 

ministério da educação, como podemos constatar nos excertos que apresentamos: 

“(…) não é uma escola submissa (…) a escola é uma escola ativa até, de 

confrontar o ministério, o ministério tem uma postura que de facto é de 

lamentar” (ex-presidente da associação de pais). 
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“(…) nós temos a sorte, mais uma vez, primeiro o diretor, mas também a 

direção, que tem bastante abertura para aceitar que não seja de ânimo leve 

que se cumpra qualquer diretiva, que são ordens do ministério da 

educação, e quando são ordens que remédio temos nós, embora nós 

contestemos algumas diretivas” (professora mais velha). 

 

Com este tipo de liderança, no nosso entendimento, este diretor defende a autonomia 

da escola, sendo um sinal de inconformidade com as regras heterónomas. 

Finalmente, o último tipo de liderança que compõe a liderança multifacetada diz 

respeito à liderança de tipo democrática. Assim, esta faceta de liderança do diretor 

assume especial relevância se atendermos ao contexto normativo-legal que prevê um 

órgão unipessoal, que concentra e chama para si poderes, que até então eram da 

competência de diferentes órgãos colegiais da escola. Alguns discursos dos atores 

entrevistados identificam do ponto de vista normativo-legal, a concentração de poderes 

na figura do diretor de escola:  

“Na lei, onde se decide é ali mesmo no gabinete do diretor” (professora 

mais antiga). 

 

“Se lermos a legislação de uma forma muito restritiva nem tudo pode ser 

delegado, o que é que vai acontecer vamos concentrar tudo no diretor, 

criando uma situação terrível” (coordenador de departamento). 

 

Apesar da mudança normativa-legal na relação de poderes no interior na escola, no 

domínio da ação organizacional da escola, os atores negam uma liderança menos 

democrática exercida pelo diretor, sendo-lhe reconhecida a qualidade de ser “genuíno” 

e possuir “espírito democrático”. Nas palavras dos seguintes atores: 

“(…) ele não pede a opinião para dizer eu estou acompanhado ou sozinho, ele 

pede genuinamente, é alguém com espírito democrático, felizmente, ainda 

bastante dentro da cabeça” (professora mais velha da escola). 

  

“(…) quando a legislação manda o diretor indicar, nomear cargos, são todos de 

nomeação que é uma coisa que me incomoda profundamente, o nosso diretor já 

com muitas restrições dá oportunidade aos grupos, a que cada um deles 
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individualmente possam eleger dentro das condicionantes quem os vai 

representar” (professora mais velha na escola). 

 

“Aqui sempre foi privilegiada a via democrática, sempre dei aos departamentos 

a possibilidade de elegerem o coordenador, é um dos princípios, a democracia 

(…). Nesse aspeto, a postura foi sempre a mesma” (diretor da escola). 

 

Não será alheia a esta situação, o facto de o diretor ser a mesma pessoa que ocupou 

cargos diretivos no passado, tal como já fizemos alusão. Assim, este diretor, procura, 

segundo os discursos dos atores, manter o estilo de liderança desenvolvido no âmbito 

da gestão democrática. Neste sentido, regista-se uma passagem serena da gestão 

colegial para a unipessoal, precisamente pela continuidade da pessoa que ocupa o cargo 

de gestão e, consequentemente, pela manutenção do estilo de liderança adquirido no 

passado: 

“Não mudou muito, são as mesmas pessoas, não se muda a mentalidade porque 

a lei mudou” (presidente do conselho geral). 

 

“Como nós temos vindo a atravessar a gestão com a mesma pessoa; ou seja, com 

o diretor não notamos muito essa diferença” (professor do conselho geral). 

 

“Não sentimos grandes mudanças porque o sr. diretor ou antigo presidente do 

conselho executivo sempre teve aquelas linhas orientadoras e, portanto, não 

fugiu muito do que era e do que é” (funcionário do conselho geral). 

 

“[onde reside o maior poder na escola] - É na direção, no diretor, neste caso. É 

consequência do modelo que impuseram, mas a minha prática continua a ser a 

mesma. Embora tenha poder, não vou utilizar, só por utilizar” (diretor da escola). 

 

Se com a implementação deste novo modelo de gestão se pretendia a substituição da 

gestão democrática por uma gestão de feição mais vertical/hierárquica, as margens de 

ação dos atores, nomeadamente as do diretor, acabam por não permitir a sua 

implementação na plenitude, tal cenário aponta para uma mudança na continuidade. 
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Conclusões 

A realização de um estudo de caso, incidindo entre outros aspetos, sobre a liderança do 

diretor de escola, permite-nos apontar para a complexidade no seu exercício, na medida em 

que tivemos a oportunidade de verificar a coexistência de diferentes tipos de liderança na 

ação do diretor, designada de liderança multifacetada. De entre os tipos de liderança, 

surgiram com maior regularidade um de tipo empresarial e gerencial, nomeadamente para 

ultrapassar, em simultâneo, as dificuldades económicas com que a escola se defrontava e a 

falta de autonomia nesse domínio, típica no quadro de uma administração educativa 

centralizada. Um segundo tipo diz respeito, a uma faceta antagonista/reivindicativa do 

diretor da escola, nomeadamente junto do ministério da educação, pautando-se pela defesa 

da autonomia da escola, um sinal de inconformidade com as regras heterónomas, impostas 

de ‘cima para baixo’, sem a participação da comunidade da escola na sua definição. O 

último tipo de liderança que compõe a liderança multifacetada e, mais pertinente, se 

atendermos tratar-se de um estudo em torno da receção do novo modelo de gestão, diz 

respeito à liderança de tipo democrática. Do ponto de vista normativo-legal com este novo 

modelo de gestão, emerge a figura do diretor com centralidade no interior da escola, pela 

sua natureza unipessoal e pelos poderes que lhe são atribuídos. No entanto, no domínio da 

ação organizacional da escola, os atores negaram uma reprodução fiel pelo diretor desta 

gestão de feição mais vertical/hierárquica, remetendo a sua ação para um estilo de 

liderança de tipo democrático, próximo daquele desenvolvido no âmbito de modelos 

anteriores, nomeadamente no âmbito do modelo da gestão democrática. Assim, as margens 

de ação dos atores, nomeadamente as do diretor, acabam por não permitir a sua 

implementação na plenitude, tal cenário aponta para uma mudança na continuidade. 

 
Nota: 

Por decisão pessoal, as autoras escrevem segundo o novo acordo ortográfico.  
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Notas 

1. Optamos por realizar a entrevista ao ex-presidente da associação de estudantes uma vez que a escola 

se encontrava em diligências para promover as eleições para esta estrutura. 

2. A entrevista ao ex-presidente da associação de pais justificou-se na medida em que o atual presidente 

havia tomado posse há muito pouco tempo e este sugeriu que fosse entrevistado o anterior, dada a sua 

vasta experiência no cargo em causa. 

3. Para a apresentação destes tipos de ação inspiramo-nos em modelos de análise organizacional e em 

algumas tipologias sobre liderança na escola. 
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