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Introdução 

A realização do presente trabalho representa a identificação de um problema na 

Escola Básica e Secundária de Carcavelos (EBSC), com recurso a um quadro teórico de 

contextualização, aplicação de processos de recolha e tratamento de informação e 

procura de soluções adequadas. Esta atividade encontra-se no âmbito dos Estágios 

Pedagógicos desenvolvidos pelos núcleos de estágio da Faculdade de Motricidade 

Humana (NEFMH) e da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 

(NEULHT). No que concerne ao NEFMH, a realização deste trabalho de investigação-

ação vem contemplada na segunda Área de intervenção do Estágio Pedagógico – 

Investigação e Inovação Pedagógica. No que toca ao NEULHT, este trabalho diz 

respeito ao Seminário Científico-Pedagógico. 

O processo de identificação de um problema foi desenvolvido em reunião com a 

Comissão de Avaliação do Conselho Pedagógico, tendo sido proposto aos núcleos de 

estágio a continuidade do estudo da temática desenvolvida pelos alunos estagiários no 

ano transato. Desta forma, a questão de partida para o presente trabalho consistiu em, 

após um ano de implementação das novas medidas avaliativas, compreender qual a 

perceção dos professores em relação à obrigação de utilização de pelo menos três 

instrumentos distintos de avaliação com o mesmo peso classificativo. A pertinência 

ambicionada na condição de continuidade temática do trabalho morava assim na 

experiência acumulada por parte dos professores durante o ano de implementação da 

medida e na abrangência de uma população mais representativa do corpo docente. 

No que diz respeito à organização do trabalho, esta encontra-se estruturada em 

seis partes: Enquadramento Teórico, Problemática, Metodologia, Apresentação de 

Resultados, Discussão de Resultados e Conclusão. 

O Enquadramento Teórico consiste na base conceptual que irá sustentar a 

problemática desenvolvida. Este expõe o entendimento das organizações escolares 

através do estudo do seu clima, correlacionando-o com consequências ao nível da sua 

eficácia e rendimento dos seus professores. É através deste prisma que iremos projetar a 

Problemática, propondo o estudo das perceções dos professores acerca da medida 

avaliativa em função das categorias do clima correspondente. Posto isto, na 

Metodologia serão enunciados os métodos e procedimentos utilizados, sendo 

caraterizada a amostra e justificadas as decisões de ordem metodológica, nomeadamente 

os processos de recolha e tratamento de dados. Segue-se a Apresentação de Resultados, 
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realizada de acordo com as categorias de entendimento do tipo de clima e, 

posteriormente, a sua Discussão. Neste capítulo, as várias características percecionadas 

serão relacionadas no sentido de identificar quais as tendências existentes ao nível do 

tipo de clima gerado pela medida avaliativa. Por último, serão patenteados na Conclusão 

os aspetos mais salientes do estudo e desenvolvida a finalidade do presente trabalho: 

contribuir para a melhoria da implementação da medida avaliativa e sucesso da EBSC 

enquanto organização escolar.   
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Enquadramento Teórico 

Clima de Trabalho e Eficácia da Escola 
Cada escola tem a sua personalidade própria, que a caracteriza e que formaliza 

os comportamentos dos seus membros. O clima organizacional é percebido ao mesmo 

tempo de forma consciente e inconsciente por todos os atores de um sistema social. 

Teixeira (1995)
1
considera o clima “como aquilo que os atores organizacionais vêm e 

sentem da sua organização” e salienta “o caráter eminentemente subjetivo desta 

problemática”. Para a autora, “essas perceções e sentimentos definem o clima da 

organização quando são maioritariamente partilhados pelos seus membros”. De facto, o 

clima de uma escola é multidimensional e os seus componentes estão interligados. Os 

efeitos do clima são múltiplos e importantes e, neste sentido, a avaliação do clima deve 

constituir um momento prévio de mudança. O êxito de novas políticas ou de novas 

estratégias de desenvolvimento organizacional está estreitamente dependente da 

natureza do clima da escola. O conhecimento do clima permite identificar as dimensões 

que desempenham um papel fundamental na perceção do ambiente de trabalho e, deste 

modo, facilita a planificação dos projetos de intervenção e inovação. Por fim, é 

importante salientar que a eficácia da escola e o sucesso dos alunos são afetados pelo 

clima organizacional. (Brunet, 1992) 

Gonzalez (1994)
2
sublinha que, não obstante as escolas possuírem estruturas 

formais, com normas e regulamentos próprios, são as condutas dos seus membros, com 

as suas correspondentes ideias, expectativas, valores, interesses e habilidades, aquelas 

que deverão constituir o foco de atenção face a uma melhor compreensão da vida da 

organização. Ainda, Hoyle (1986ª: 73-76)
3
salienta existir na conceção organizacional o 

poder de autoridade e o poder de influência, nos quais o poder de autoridade consiste no 

poder formal e o poder de influência na utilização de poder informal, que não depende 

de legitimação legal mas que afeta igualmente o funcionamento de uma organização 

escolar.  

Revez (2004)
4
refere que “é generalizada e incontestável a pertinência do estudo 

do clima no número crescente de trabalhos de investigação (…) que tomam como 

objetivo de estudo os estabelecimentos de ensino” e que estes são importantes “quer na 

                                                 
1
 Citado por Ramada (2010) 

2
 Citado por Costa (2003); 

3
 Idem; 

4
Citado por Ramada (2010) 
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informação e conhecimentos que proporcionam, quer na possibilidade de uma 

intervenção mediante os benefícios de um diagnóstico organizacional (…) ou com uma 

componente de autoavaliação”. 

O estudo da temática procederá de acordo com a abordagem feita por Brunet 

(1992). Desta forma, serão exploradas as variáveis que movem o estabelecimento do 

clima escolar e contempladas as dimensões que as compõem. Posto isto, torna-se 

necessário compreender que tipos de clima podem ser gerados. A caracterização de cada 

tipo de clima será feita através de informação distribuída em oito categorias. Por fim, 

será importante salientar que efeitos pode ter a manutenção de um tipo de clima numa 

escola ao nível da aprendizagem, satisfação e rendimento dos professores e eficácia da 

escola.  

As causas do Clima 

De acordo com Fox (1973)
5
,  

“O clima de uma escola resulta do tipo de programa, dos processos 

utilizados, das condições ambientais que caracterizam a escola como uma 

instituição e como um agrupamento de alunos, dos departamentos, do 

pessoal e dos membros da direção. Cada escola possui o seu clima próprio. 

O clima determina a qualidade de vida e a produtividade dos docentes e dos 

alunos. O clima é um facto crítico para a saúde e para a eficácia de uma 

escola. Para os seres humanos, o clima pode ser um fator de 

desenvolvimento” (pp. 5-6).  

O clima faz parte de um fenómeno cíclico no qual os efeitos que provoca 

repercutem a sua génese. Existe um certo consenso na identificação de três grandes 

variáveis determinantes do clima: a estrutura, o processo organizacional e as variáveis 

comportamentais. A estrutura refere-se às características físicas de uma organização, 

tais como a dimensão, os níveis hierárquicos ou a decisão das tarefas. O processo 

organizacional refere-se à forma como são geridos os recursos humanos, tais como o 

estilo de gestão, os modos de comunicação ou os modelos de resolução de conflitos. A 

variável comportamental inclui os funcionamentos individuais e de grupo que 

desempenham um papel ativo na produção do clima. Estas variáveis consistem na 

origem do clima, atuando este como catalisador dos comportamentos observados nos 

atores de uma organização. Por outro lado, a natureza cíclica do clima faz com que os 

                                                 
5
 Citado por Brunet, L. (1992); 
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efeitos acabem por atuar nas suas próprias componentes. A direção de uma escola terá 

tendência para modificar as variáveis estruturais e processuais, caso o rendimento do 

pessoal não corresponda às suas expectativas. Por exemplo, a direção de uma escola 

pode aumentar o controlo sobre as atividades, o que contribui para modificações na 

perceção do clima. Isto é, a resposta dos responsáveis face a uma determinada situação 

tem efeitos ao nível do clima. Em resumo, o clima organizacional reporta-se às 

perceções dos atores escolares em relação às práticas existentes numa dada organização. 

(Brunet, 1992) 

 

 

Ilustração 1 - Variáveis que intervêm na composição do Clima Organizacional (Brunet, 1992); 

 

As Dimensões do Clima 

Após a identificação das três grandes variáveis que intervêm na composição do 

clima, é útil analisar o modo como estas se combinam para configurar as dimensões do 

clima. De acordo com Brunet (1992), a distribuição mais consensual das dimensões do 

clima envolve quatro dimensões. A primeira é a autonomia individual. Esta dimensão 
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inclui a responsabilidade individual, a independência dos indivíduos e a rigidez das 

normas organizacionais. O aspeto central desta dimensão é a possibilidade de cada um 

ser patrão de si mesmo, conservando algum poder de decisão. A segunda dimensão 

consiste no grau de estrutura imposta pelo cargo. Isto é, o nível a que os objetivos e os 

métodos de trabalho são estabelecidos e comunicados pela direção. A terceira dimensão 

é formada pelo tipo de recompensas existentes. Esta dimensão inclui os aspetos 

monetários e as possibilidades de promoção dos membros da instituição. Por último, a 

quarta dimensão envolve a consideração, o calor e o apoio. Ou seja, o estímulo e o 

apoio que a direção presta aos seus empregados. 

As Características do Clima Organizacional 

 Quando se quer identificar o clima de uma escola há que considerar um conjunto 

alargado de características. Os atos e os comportamentos da direção são as 

determinantes principais no clima de uma organização. Já as perceções que os 

professores desenvolvem têm consequências importantes sobre o seu comportamento. O 

clima é um conceito polivalente e sintético, que não é possível diagnosticar com base 

numa única dimensão, sendo necessário recorrer ao conjunto das suas componentes. 

Ainda, podem existir movimentos no interior de uma organização, produzindo a 

coexistência de diferentes climas. No entanto, verifica-se geralmente uma certa partilha 

das perceções do clima organizacional entre o conjunto dos seus membros. O clima é 

um elemento estável no tempo e evolui muito lentamente, baseando-se em variáveis 

relativamente permanentes. Para o modificar tem de se proceder a alterações 

importantes nos próprios alicerces da instituição. (Brunet, 1992) 

As Categorias do Clima 

 De acordo com Brunet (1992), o clima organizacional observado numa escola 

pode ser qualificado através das mais variadas denominações que, geralmente, assentam 

em escalas polarizadas pelas designações de aberto e fechado. Um clima fechado 

corresponde a um ambiente de trabalho considerado pelos seus membros como 

autocrático, rígido e constrangedor, onde os indivíduos não são considerados nem 

consultados. Pelo contrário, um clima aberto descreve um meio de trabalho 

participativo, no qual o indivíduo tem um reconhecimento próprio, no quadro de uma 

estratégia de desenvolvimento do seu potencial. A teoria dos sistemas de Likert (1961, 
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1974)
6
traça um retrato fiel e pertinente dos diferentes tipos de clima suscetíveis de 

serem registados numa organização, numa escola ou em qualquer outra instituição. Este 

autor aborda o clima em função de oito categorias: Os métodos da direção; a natureza 

das forças de motivação; a natureza dos processos de comunicação; a natureza dos 

processos de influência e interação; o modelo utilizado para a tomada de decisões; a 

estratégia de definição dos objetivos e das normas organizacionais; o processo de 

controlo utilizado; a definição dos objetivos de desempenho e de aperfeiçoamento. 

Em função da combinação destas oito categorias, Likert (1974)
7
identifica dois 

grandes tipos de clima, compreendendo em cada um duas subdivisões. Estas 

subdivisões situam-se numa escala contínua, que vai de um sistema muito autoritário 

(fechado) até um sistema muito participativo (aberto). 

Clima de Tipo Autoritário 

Sistema 1 – Autoritarismo explorador 

Neste tipo de clima, a direção não confia nos seus professores. A maior parte dos 

objetivos, assim como as decisões, elaboram-se no topo da organização e são 

transmitidos diretamente sem quaisquer comentários. As pessoas trabalham numa 

atmosfera de receio, de castigos, de ameaças e, ocasionalmente, de recompensas. A 

satisfação das necessidades individuais situa-se apenas nos planos psicológico e de 

segurança. 

 

Sistema 2 – Autoritarismo benévolo 

A direção tem uma confiança condescendente nos seus professores. A maior parte 

das decisões são tomadas no topo mas, por vezes, verifica-se alguma delegação de 

poderes. As recompensas e, por vezes, os castigos, são os métodos utilizados para 

motivar os professores. As interações são estabelecidas com condescendência e 

precaução. Embora o processo de controlo esteja sempre centralizado no topo da 

hierarquia organizacional, verifica-se pontualmente uma participação dos níveis 

intermédios e inferiores. É possível o desenvolvimento de dinâmicas informais de 

organização (como, por exemplo, grupos de professores, departamentos disciplinares), 

que dificilmente resistem aos objetivos formais da escola. 

 

                                                 
6
 Citado por Brunet, L. (1992); 

7
 Citado por Brunet, L. (1992); 
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Clima de Tipo Participativo 

Sistema 3 – De caráter consultivo 

Neste tipo de clima a direção tem confiança nos professores. A elaboração das 

políticas e das decisões gerais é feita no topo, mas é permitida uma participação a 

diversos níveis organizacionais. A comunicação é de tipo descendente. As recompensas, 

os castigos ocasionais e a participação são utilizados para motivar os professores. Há 

uma quantidade moderada de interação, muitas vezes com um nível de confiança 

bastante elevado. Os aspetos importantes do processo de controlo são delegados de cima 

para baixo, com sentido de responsabilidade nos escalões superiores e inferiores. Por 

vezes desenvolve-se uma organização informal, mas esta pode parcialmente aderir ou 

resistir aos objetivos da organização.  

 

Sistema 4 – Participação de grupo 

A direção tem uma confiança total nos professores. O processo de tomada de 

decisão está disseminado por toda a organização, sendo muito bem integrada nos 

diferentes níveis hierárquicos. A comunicação não se faz apenas de forma ascendente e 

descendente, mas também de forma horizontal. Os professores estão motivados pela 

participação e pela implicação, pela elaboração de objetivos, pela melhoria dos métodos 

de trabalho e pela avaliação do rendimento em função dos objetivos. Existem relações 

amistosas e de confiança entre a direção e os restantes atores escolares. A função de 

controlo é exercida por todos os níveis da escala hierárquica, graças a uma grande 

implicação e a um elevado sentido das responsabilidades. Frequentemente, há uma 

coincidência entre as organizações formais e informais. Em suma, todos os membros 

unem os seus esforços para atingir os fins e os objetivos da organização.  

 

Brunet (1992) aponta que quanto mais o clima de uma instituição estiver 

próximo do sistema 4, melhores serão as relações entre a direção e os outros membros 

da escola. Pelo contrário, quanto mais o clima estiver perto do sistema 1, piores serão as 

relações entre os diversos atores escolares.  

Barroso (2008) defende que os modos de governação das escolas devem permitir 

uma participação funcionalmente equilibrada dos diversos interesses em presença na 

prestação do serviço educativo para que o clima correspondente seja fortuito. Neste 

sentido, o autor salienta que o problema atual da gestão escolar é o de saber como é 

possível dispor de boas formas de coordenação da ação pública sem que isso ponha em 
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causa o funcionamento democrático das organizações. Neste sentido, o “diretor” de uma 

escola deve assegurar, no quadro de uma gestão participada, a mediação entre lógicas e 

interesses diferentes (pais, professores, alunos, grupos sociais, interesses económicos, 

etc.), tendo em vista a obtenção de um acordo ou compromisso quanto à natureza e 

organização do “bem comum” educativo que a escola deve garantir aos seus alunos.  

Neste sentido, Busher (1990: 79)
8
assume que a inovação ocorre nas escolas não 

exatamente através do estabelecimento de estruturas e da aplicação da autoridade, nem 

mesmo através da utilização unidirecional de várias fontes e bases de poder pelos seus 

promotores, mas através de um processo de negociação entre as pessoas. Estas 

negociações podem ser compreendidas em termos de regateio e troca. 

Carapinheiro (1993)
9
defende que a confrontação entre padrões burocráticos 

(autoridade) e padrões profissionais (influência) levanta problemas de ajustamento ou 

problemas de tensão e conflito que apontam para a necessidade de organizar uma visão 

compreensiva, por um lado, da variabilidade e da flexibilidade dos padrões modernos da 

estrutura e funcionamento burocráticos e, por outro lado, da possibilidade dos atuais 

modelos de burocracia abrirem espaço a comportamentos profissionais orientados por 

códigos normativos e valorativos próprios. 

 

Os Efeitos do Clima Organizacional 

O desenvolvimento pessoal e a aprendizagem 

Segundo Brunet (1992), o ambiente de trabalho constitui um elemento de 

primordial importância na definição dos estímulos e das coações à atividade dos 

professores. Nesta perspetiva, o clima desempenha um papel fundamental no êxito das 

ações de formação contínua do pessoal de uma escola. O aperfeiçoamento ou a 

formação só se tornam eficazes se o participante tiver a noção de que vai poder utilizar 

os novos conhecimentos e de que o clima lhe proporcionará os complementos e os 

apoios necessários. Um clima de tipo participativo e aberto às mudanças estimula o 

empenho em programas de formação e de aperfeiçoamento.  

O ser humano age constantemente de acordo com o seu ambiente, construindo 

um repertório de base que lhe permite equilibrar os seus comportamentos. Numa 

                                                 
8
 Citado por Costa (2003); 

9
 Citado por Loureiro (1997) 
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instituição autoritária, onde a iniciativa individual é vista com suspeição, há a tendência 

para adotar comportamentos passivos que evitem eventuais repreensões. (Brunet, 1992) 

A perceção do ambiente provoca também efeitos sobre o estado motivacional de 

um ator. De acordo com Lewin (1951)
10

, o ambiente pode ser concebido como um 

campo de forças de “motivação” e de “repulsa”. Estas forças advêm das necessidades e 

das capacidades do indivíduo, do comportamento das outras pessoas ou de fatores 

puramente físicos. A intensidade da força é o produto das expectativas e do valor que 

um indivíduo atribui à prossecução de um determinado objetivo.  

 

A satisfação e o rendimento 

O clima organizacional tem um efeito direto e determinante sobre a satisfação e 

o rendimento dos membros de uma organização. É óbvio que um clima que permite a 

uma pessoa expandir-se e desenvolver-se é mais suscetível de produzir uma visão 

positiva da instituição. A tendência resultante das investigações desenvolvidas 

demonstra ligação entre o clima e a satisfação, assinalando, por exemplo, que o 

ambiente organizacional subjacente às condições de trabalho dos investigadores 

científicos tem efeito sobre o seu trabalho e produtividade. As principais características 

do clima que parecem influenciar nitidamente a satisfação são o tipo de relações 

interpessoais, a coesão existente nos grupos de trabalho, o grau de implicação nas 

tarefas e o apoio recebido no trabalho. (Brunet, 1992) 

Ramada (2010) corrobora este aspeto, apontando que quando as atitudes, 

comportamentos, sentimentos e emoções das pessoas são positivos podem gerar 

entusiasmo, satisfação e um bom ambiente de trabalho, com partilha, cooperação e 

confiança na organização que é a escola. 

 No entanto, a relação entre o clima e o rendimento não é tão evidente como foi 

anteriormente mencionado. De facto, diversas variáveis pessoais podem interferir ao 

nível do rendimento, o que torna difícil separar os efeitos do clima e o papel das 

aptidões, das capacidades ou da personalidade no rendimento de um indivíduo. Ainda 

assim, as pesquisas levadas a cabo por Bowers (1977)
11

eLikert (1961, 1967, 

1974)
12

demonstraram que as organizações altamente produtivas se caracterizam, 

geralmente, por um clima de participação bastante elevada. O facto de um clima 

                                                 
10

 Citado por Brunet, L. (1992); 
11

 Citado por Brunet, L. (1992); 
12

 Citado por Brunet, L. (1992); 
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organizacional ser aberto, nomeadamente devido ao desenvolvimento de uma sinergia 

funcional eficaz no grupo dos professores e de estudantes, implica consequências 

benéficas ao nível do sucesso escolar dos alunos e eficácia administrativa das escolas. 

(Brunet, 1992) 

 

Eficácia da Escola 

O clima desempenha um papel importante no sucesso escolar das crianças e na 

eficácia dos professores.   

Relativamente à caracterização das escolas eficazes, Edmonds (1983) refere que 

estas apresentam características como a gestão centrada na qualidade de ensino, um 

foco principal nas aprendizagens académicas, um clima organizado e propício ao 

processo ensino-aprendizagem, professores otimistas face às aprendizagens dos alunos e 

utilização dos resultados dos alunos como base da avaliação dos programas e dos 

currículos.  

As escolas diferem entre si não apenas na sua arquitetura e estatuto 

socioeconómico dos alunos, mas também na atmosfera, no clima e na cultura. Tais 

diferenças influenciam os resultados de aprendizagem dos estudantes. Anderson 

(1982)
13

, através do agrupamento de diferentes estudos acerca da influência do clima de 

escola nos resultados escolares, refere que as variáveis ecológicas (aspetos físicos e 

materiais) têm uma relação fraca ou inconsistente com os resultados escolares. Em 

relação às variáveis do meio (indivíduos e grupos), o autor sugere que a ideia mais 

comum é a de que as características dos professores (preparação, salários) e das escolas 

(origem social dos alunos, contexto socioeconómico) têm pouca influência sobre os 

resultados escolares. Em contrapartida, parece que a moral dos professores e dos alunos, 

tanto no ensino básico como secundário, apresentam uma correlação positiva com o 

sucesso escolar. No caso das variáveis do sistema social, é sugerida a ligação de boas 

relações entre os diferentes atores escolares com sucesso escolar. Nomeadamente, as 

relações entre os alunos e os professores, entre os professores e entre a comunidade e a 

escola. Ao nível das variáveis de cultura, o autor assume que seja provável que aspetos 

como as normas de grupo e cooperação, as atitudes favoráveis, as recompensas e os 

louvores, a existência de consenso entre os professores, os alunos e a direção no que 

                                                 
13

 Citado por Brunet, L. (1992); 
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toca aos programas e disciplina, tal como uma definição clara dos objetivos, podem 

contribuir para resultados positivos dos alunos.  

Para Brookover (1979)
14

, dois dos fatores que compõem o clima organizacional 

de uma escola são a perceção que os professores possuem das expectativas a seu 

respeito, da avaliação do seu trabalho e das normas do sistema social e a perceção do 

diretor em relação aos outros membros da organização, às expectativas dos estudantes, 

às normas e aos esforços para melhorar a situação.  

Brookover e Erickson (1975, p.332)
15

contemplam o conceito de clima 

organizacional segundo a interação social entre o diretor e os professores. Afirmam que 

o clima social de uma escola é composto por um conjunto de variáveis e o modo como 

são definidas e percecionadas pelos membros de um grupo. Globalmente, estas 

variáveis podem ser vistas como as normas do sistema social e como as expectativas 

partilhadas pelos diversos membros do grupo e transmitidas à totalidade do grupo.  

Brunet e tal. (1990)
16

estudaram o papel do clima organizacional e do estilo de 

liderança dos diretores dos estabelecimentos de ensino na eficácia escolar. As escolas 

secundárias eficazes diferenciaram-se significativamente das escolas ineficazes em três 

âmbitos. Primeiramente, as decisões de âmbito geral são tomadas pela administração 

escolar, verificando-se a existência, mais ou menos frequente, de processos de consulta 

dos diretores das escolas, dos professores e dos alunos, ainda que a influência destes 

últimos seja limitada. Em segundo lugar, os objetivos fixados são elevados e o processo 

de controlo dos objetivos a atingir pela escola é delegado aos escalões intermediários 

(direção e professores) e inferiores (alunos e pais) com grande sentido de 

responsabilidade. Por último, parece reinar nestas escolas um clima de confiança, de 

cooperação, de entreajuda e de apoio a todos os níveis e uma recetividade bastante 

grande para com as ideias e inovações dos professores e dos alunos, verificando-se que 

a comunicação se estabelece de forma ascendente e descendente. 

Cohen (1983) sugere características das escolas eficazes que podem contribuir 

para sistematizar as pesquisas já realizadas: em primeiro lugar, a eficácia das escolas 

depende claramente da qualidade do ensino no interior da sala de aula; em segundo, a 

eficácia escolar requer uma cuidadosa coordenação e gestão dos programas e dos 

currículos ao nível do estabelecimento de ensino; em terceiro lugar, as escolas eficazes 

                                                 
14

 Citado por Brunet, L. (1992); 
15

 Citado por Brunet, L. (1992); 
16

 Citado por Brunet, L. (1992); 
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conseguem criar o sentimento de uma cultura e de valores partilhados pelos alunos e 

pelos professores. Esta proposta de sistematização sublinha, pois, a necessidade de 

articular intimamente as variáveis que dizem respeito aos processos dentro da sala de 

aulas, com as variáveis respeitantes às dinâmicas desenvolvidas ao nível do conjunto da 

organização escolar. 
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Problemática 

Tal como mencionado por Brunet (1992), os efeitos do clima são múltiplos e 

importantes e, neste sentido, deve ser feita uma avaliação do clima antes de proceder à 

implementação de novas políticas ou estratégias organizacionais. Tendo em conta a 

inovação que a implementação da medida de avaliação representou há um ano, verifica-

se agora como legítimo o estudo das suas implicações no clima escolar no sentido de 

compreender que aspetos podem ser alvo de retificação, em função da melhoria de tal 

implementação.  

A perceção dos professores em torno da implementação da medida e trabalho 

respetivo revela-se um aspeto importante a estudar quando atendemos ao afirmado por 

Gonzalez (1994)
17

. Este autor sublinha que, não obstante as escolas possuírem 

estruturas formais, com normas e regulamentos próprios, são as condutas dos seus 

membros, com as suas correspondentes ideias, expectativas, valores, interesses e 

habilidades, aquelas que deverão constituir o foco de atenção face a uma melhor 

compreensão da vida da organização. São estes fatores que, segundo Hoyle (1986: 73-

76)
18

constituem o poder de influência na vida escolar – entenda-se, implementação da 

medida - poder esse que determina o seu funcionamento de forma tão ou mais influente 

que o poder formal. 

É neste sentido que se torna imperativo estudar as perceções dos professores em 

torno da medida e compreender de que forma moldam o clima escolar sob o qual a 

medida funciona. De acordo com Brunet (1992), o clima organizacional observado 

numa escola pode ser qualificado através das mais variadas denominações que, 

geralmente, assentam em escalas polarizadas pelas designações de aberto e fechado. 

Assim, é através da teoria de sistemas de Likert (1961, 1974)
19

que iremos 

abordar o clima gerado pela implementação da medida em função da motivação que os 

professores sentem para a sua aplicação, daquilo que os professores percebem dos 

métodos utilizados pela Direção da EBSC, que processos de comunicação e de decisão 

existem, que objetivos a medida acarreta, se esses objetivos se encontram em 

consonância com as perceções dos professores e que resultados os professores 

acreditam advir da implementação em causa. 
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 Citado por Costa (2003);  
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 Citado por Brunet, L. (1992); 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

Dado Brunet (1992) apontar que quanto mais o clima de uma instituição estiver 

próximo de um sistema aberto, melhores serão as relações entre a direção e os outros 

membros da escola e Barroso (2008) defender que os modos de governação das escolas 

devem permitir uma participação funcionalmente equilibrada dos diversos interesses 

para que o clima correspondente seja fortuito, entendemos fulcral compreender se os 

professores percecionam um tipo de clima correspondente a estas indicações. O facto de 

um clima organizacional ser aberto, nomeadamente devido ao desenvolvimento de uma 

sinergia funcional eficaz no grupo dos professores e de estudantes, implica 

consequências benéficas ao nível do sucesso escolar dos alunos e eficácia administrativa 

das escolas.   

Estudar estes aspetos irá permitir inferir se o clima existente permite a 

participação, abertura à mudança e estimular o empenho dos professores, garantindo a 

sua satisfação e rendimento, pois, doutra forma, a implementação da medida poderá não 

compreender a eficácia necessária para que as finalidades da sua criação sejam 

atingidas.  
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Metodologia 

Este capítulo apresenta, em primeiro lugar, os procedimentos utilizados bem 

como da análise dos dados e o seu tratamento e, em seguida, a caracterização dos 

sujeitos da amostra. 

Caraterização da Amostra 

Para a realização do presente trabalho procurou-se alcançar uma amostra o mais 

abrangente possível, de modo a que os resultados obtidos pudessem ser generalizados 

no contexto da organização. Como tal, os questionários foram entregues a professores 

que tivessem lecionado na EBSC no ano transato. Participaram no estudo 8 Professores 

do sexo masculino e 31 Professores do sexo feminino, sendo que 46,2% têm idade 

superior a 51 anos. Em relação ao tempo de serviço 31 Professores encontram-se acima 

dos 16 anos de serviço. Mais de metade dos professores tem mais de dez anos de tempo 

de lecionação na EBSC. No que diz respeito aos departamentos dos professores 

inquiridos, 16 pertence ao Departamento de Matemática e Ciências, 9 de Línguas, 10 de 

Ciências e Sociais e Humanas e 4 de Expressões.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1- Sexo dos Professores Inquiridos 

 

 N Percentagem (%) 

Entre 31 e 35 anos 2 5,1 

Entre 36 e 40 anos 4 10,3 

Entre 41 e 45 anos 6 15,4 

Entre 46 e 50 anos 9 23,1 

Mais de 51 anos 18 46,2 

Total 39 100 

Tabela 2 - Idade dos Professores Inquiridos 

 

 N Percentagem (%) 

Até 5 anos 1 2,6 

Entre 6 e 15 anos 7 17,9 

Entre 16 e 25 anos 14 35,9 

Mais de 26 anos 17 43,6 

Total 39 100 
Tabela 3 - Tempo de Serviço dos Professores Inquiridos 

 N Percentagem (%) 

Masculino 8 20,5 

Feminino 31 79,5 

Total 39 100 
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 N Percentagem (%) 

De 1 a 5 anos 10 25,6 

Entre 5 e 10 anos 6 15,4 

Mais de 10 anos 23 59 

Total 39 100 

Tabela 4 - Tempo Lecionação dos Professores Inquiridos 

 

 N Percentagem (%) 

Matemática e Ciências 16 41 

Línguas 9 23,1 

Ciências Sociais e Humanas 10 25,6 

Expressões 4 10,3 

Total 39 100 

Tabela 5 - Departamento dos Professores Inquiridos 

 

Procedimentos Gerais 

Instrumentos 

Este inquérito foi uma adaptação do questionário de Clima e Eficácia de Likert 

(2011). A parte inicial do questionário estava dividida em duas partes – dados pessoais e 

dados profissionais -, possibilitando obter a caracterização dos professores inquiridos. 

Os dados pessoais consistiam na informação de Sexo e Idade dos docentes. No que toca 

aos dados profissionais, inquirimos relativamente ao tempo de serviço, tempo de 

lecionação na EBSC e Departamento ao qual pertence.  

As questões fechadas foram categorizadas segundo as várias dimensões 

(Liderança, Motivação, Comunicação, Decisões, Objetivos e Controlo) existentes no 

questionário de origem. Seguidamente as questões foram ordenadas segundo duas 

escalas, a escala de concordância (Discordo completamente, Discordo mais do que 

concordo, Concordo mais do que discordo e Concordo completamente) e de intensidade 

(Nenhuma, Alguma, Muita, Muitíssimo). 

Foram ainda realizadas duas questões de resposta aberta, onde pretendíamos 

saber que instrumentos de avaliação os docentes utilizam, bem como propostas de 

melhoria à medida implementada. Estas foram de caráter aberto no sentido de não 

limitar as respostas dos professores. 
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Procedimentos 

Previamente à entrega do questionário aos professores, o Diretor da EBSC 

autorizou a aplicação dos mesmos. Antes do seu preenchimento, os professores foram 

informados do objetivo do estudo e foram dadas garantias de confidencialidade no 

tratamento de dados. Esta informação foi diretamente transmitida aquando da entrega do 

questionário a cada professor. Em adição, esta informação encontrava-se também 

descrita como introdução do mesmo. No total foram entregues, em mão, 65 inquéritos. 

Para a sua entrega, os professores podiam optar por colocar na caixa que se encontrava 

na sala de Diretores de Turma ou devolver em mão a um dos professores estagiários.  

Tratamento dos dados 

Depois de recolhidos os questionários os dados relativos às questões fechadas 

foram introduzidos no software IBM SPSS Statistics 20. Posteriormente procedeu-se ao 

tratamento desses dados recorrendo-se para tal à estatística descritiva. As questões 

abertas foram tratadas através de análise de conteúdo. 

Limitações do Estudo 

Inicialmente, a representatividade da amostra tinha sido fixada em 40 

professores. A intenção era a de implicar nesta amostra um número equitativo de 

professores por Departamento, no sentido de permitir aprofundar o estudo realizado ao 

nível da diferenciação inter-Departamentos. No entanto, dos primeiros 40 questionários 

distribuídos, apenas cerca de metade foram devolvidos. Perante a aproximação temporal 

dos limites estipulados para a realização do estudo, foram distribuídos mais 25 

questionários, desta feita sem se proceder à igualdade de número de inquiridos por 

Departamento. Deste modo, tornou-se impraticável desenvolver a intenção mencionada 

que, apesar de não anular a finalidade do trabalho, não permitiu uma compreensão dos 

dados mais detalhada.  
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Apresentação dos resultados 

Liderança 

 

 

Discordo 

completamente 

Discordo mais 

do que concordo 

Concordo mais 

do que 

discordo 

Concordo 

completamente 

23. As ideias dos professores relativamente à medida 

são ponderadas e utilizadas pela Direção. 
15,8% 31,6% 39,5% 13,2% 

 
1. Nenhuma 2. Alguma 3. Muita 4. Muitíssimo 

32. A confiança que a Direção da escola deposita em 

si no que respeita à implementação da medida é:  
2,6% 21,1% 50,0% 26,3% 

33. A confiança que sente para conversar acerca da 

medida com a Direção da escola é: 
10,3% 23,1% 48,7% 17,9% 

Tabela 6 - Respostas Dimensão Liderança 

Questionados acerca da confiança que a Direção deposita em si na 

implementação da medida, 50% dos professores assume que a sua perceção é a de que 

existe muita confiança. 26,3% consideram que a confiança sentida é muitíssima e 

apenas 21,1% percecionam pouca confiança na sua implementação da medida. Em 

relação à confiança que sentem para dialogar com a Direção acerca da medida, a 

perceção com impacto distinto é a de que há muita confiança (48,7%). No que toca à 

ponderação e utilização das ideias dos professores em torno da medida por parte da 

Direção, a perceção dos professores é ambígua, com um total de 48% respostas 

discordantes e 52% de respostas concordantes.  
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Motivação 

 

 

Discordo 

completamente 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

completamente 

5. A Direção sente responsabilidade no sucesso da 

implementação da medida. 
0,0% 7,9% 36,8% 55,3% 

6. O Conselho Pedagógico sente responsabilidade no 

sucesso da implementação da medida. 
5,3% 26,3% 42,1% 26,3% 

7. O Departamento sente responsabilidade no sucesso da 

implementação da medida. 
15,8% 28,9% 26,3% 28,9% 

8. O Grupo Disciplinar sente responsabilidade no sucesso 

da implementação da medida. 
21,1% 26,3% 23,7% 28,9% 

9. Cada Professor sente responsabilidade no sucesso da 

implementação da medida. 
21,1% 15,8% 42,1% 21,1% 

19. Para envolver os professores na implementação da 

medida, foi utilizada a imposição. 
20,5% 15,4% 35,9% 28,2% 

20. Para envolver os professores na implementação da 

medida, foram utilizadas repreensões. 
56,8% 21,6% 16,2% 5,4% 

21. Para envolver os professores na implementação da 

medida, foi utilizado reconhecimento (exemplo: louvor). 
50,0% 34,2% 10,5% 5,3% 

22. Para envolver os professores na implementação da 

medida, foi utilizada a participação inclusiva. 
23,7% 34,2% 39,5% 2,6% 

Tabela 7 - Respostas Dimensão Motivação 

Em relação a quem sente responsabilidade sobre o sucesso da implementação da 

medida por parte dos vários órgãos e professores, apenas a Direção reúne consenso 

maioritário na perceção dos inquiridos, com 55,3% de plena concordância. As respostas 

dos professores divergiram em relação aos restantes órgãos com percentagens entre os 

21,1% e 42,1%. Não obstante, o somatório das percentagens admite mais respostas 

concordantes do que discordantes nesses casos. Por último, no que concerne aos 

professores, 42,1% das respostas são concordantes. Esta percentagem salienta-se das 

restantes alusivas aos professores, concedendo-lhe relevância.  

Para o envolvimento dos professores na implementação da medida, existe uma 

discórdia unânime e maioritária destes de que tenha sido utilizada imposição ou 

reconhecimento (56,8% e 50,0%, respetivamente). Já em relação à utilização de 

imposição e de participação inclusiva, as perceções dos professores não moldam 

posições consensuais ao possuir percentagens semelhantes em todas as categorias de 

resposta.  
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Comunicação 

 

 

Discordo 

completamente 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

completamente 

24. A informação por parte da Direção em relação à medida 

é recebida pelos professores com suspeita. 
15,4% 46,2% 30,8% 7,7% 

25. A informação por parte da Direção em relação à medida 

é recebida pelos professores com abertura. 
10,5% 31,6% 52,6% 5,3% 

26. A Direção conhece os problemas sentidos pelos 

professores em relação à implementação da medida. 
5,1% 15,4% 59,0% 20,5% 

27. O Conselho Pedagógico conhece os problemas sentidos 

pelos professores em relação à implementação da medida. 
5,3% 7,9% 63,2% 23,7% 

28. O Departamento conhece os problemas sentidos pelos 

professores em relação à implementação da medida. 
7,7% 7,7% 46,2% 38,5% 

29. O Grupo Disciplinar conhece os problemas sentidos 

pelos professores em relação à implementação da medida. 
5,1% 2,6% 35,9% 56,4% 

30. A comunicação no Departamento em relação à 

implementação da medida é frutífera. 
7,7% 30,8% 38,5% 23,1% 

31. A comunicação no Grupo Disciplinar em relação à 

implementação da medida é frutífera. 
2,6% 23,1% 46,2% 28,2% 

Tabela 8 - Respostas Dimensão Comunicação 

Desenvolvendo em torno da forma como a informação fornecida por parte da 

Direção é recebida pelos professores, a maioria revela que existe abertura (52,6% em 

concordância com esta perceção). Perante a hipótese de haver suspeita, as respostas 

foram já divergentes, embora exista maior tendência para a discordância (46,2% 

discordam, 30,8% concordam). 

  Relativamente ao conhecimento que os órgãos escolares possuem dos 

problemas sentidos pelos professores na implementação da medida, os inquiridos 

percecionam que tanto a Direção (79,5% respostas concordantes), como o Conselho 

Pedagógico (86,9%), Departamentos (84,7%) e Grupos Disciplinares (92,3%) os 

conhecem.  

Questionados acerca da construção oriunda da comunicação desenvolvida nos 

Departamentos em torno da implementação da medida, a perceção dos professores 

revela-se ambígua, com 30,8% dos inquiridos a considerarem tal comunicação 

infrutífera e 38,5% frutífera. Por outro lado, no caso dos Grupos Disciplinares, a 

perceção da maioria é a de que tal comunicação é frutífera (74,5% de respostas 

concordantes).  
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Decisões 

 

 

Discordo 

completamente 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

completamente 

1. A medida foi criada pela Direção. 5,1% 5,1% 15,4% 74,4% 

2. A medida foi criada pelo Conselho Pedagógico. 25,0% 27,8% 33,3% 13,9% 

3. A medida foi criada pelo Departamento. 66,7% 13,9% 13,9% 5,6% 

4. A medida foi criada pelo Grupo Disciplinar. 77,8% 8,3% 8,3% 5,6% 

14. A Direção envolveu-se nas decisões relacionadas 

com a aplicação da medida. 
0,0% 10,5% 31,6% 57,9% 

15. O Conselho Pedagógico envolveu-se nas decisões 

relacionadas com a aplicação da medida. 
7,9% 21,1% 47,4% 23,7% 

16. O Departamento envolveu-se nas decisões 

relacionadas com a aplicação da medida. 
10,5% 23,7% 42,1% 23,7% 

17. O Grupo Disciplinar envolveu-se nas decisões 

relacionadas com a aplicação da medida. 
13,2% 26,3% 34,2% 26,3% 

18. Cada Professor envolveu-se nas decisões 

relacionadas com a aplicação da medida. 
15,8% 26,3% 36,8% 21,1% 

 
1. Nenhuma 2. Alguma 3. Muita Muitíssimo 

34. A motivação que sente para fazer parte das 

decisões em torno da implementação da medida é: 
13,5% 40,5% 35,1% 10,8% 

Tabela 9 - Respostas Dimensão Decisões 

Relativamente à criação da medida, aproximadamente 74% dos inquiridos 

consideram que esta foi criada pela direção, sendo que apenas 13,9% consideram que 

esta foi criada pelo conselho pedagógico. Em relação à criação da medida por parte dos 

departamentos e grupos disciplinares, é consensual a perceção de que estas entidades 

não tiveram protagonismo (66,7% e 77,8%, respetivamente, em como existe completa 

discordância em relação à ligação destes órgãos com a criação da medida). 

No que toca à envolvência em decisões relacionadas com a aplicação da medida, 

esta apenas goza de maioridade na opinião dos professores sobre o envolvimento da 

Direção (57,9% concordam, completamente). Ainda assim, denota-se a perceção de que 

os restantes órgãos se encontram também envolvidos nas decisões. As opções mais 

cotadas em relação ao Conselho Pedagógico e Departamento foram de concordância, 

com 47,4% e 42,1%, respetivamente. Já em relação ao Grupo Disciplinar e Professores, 

a perceção dos inquiridos é ambígua, encontrando-se as respostas divididas entre a 

discordância, concordância e concordância plena com percentagens entre os 21,1% e 

36,8% (o que, na agregação das respostas, indica uma maioridade de envolvência destas 

entidades). 

Questionados em torno da motivação que sentem para fazer parte de tais 

tomadas de decisão, os professores não demonstraram uma opinião generalizada. 40,5% 



Escola Básica e Secundária de Carcavelos 

afirmaram que esta atividade lhe era pouco motivante, ao passo que 35,1% a 

consideraram muito importante para a sua motivação.  

 

Objetivos 

 

 

Discordo 

completamente 

Discordo 

mais do que 

concordo 

Concordo 

mais do que 

discordo 

Concordo 

completamente 

10. O estabelecimento da medida foi realizado 

através de ordens. 
10,5% 5,3% 34,2% 50,0% 

11. O estabelecimento da medida foi realizado 

através de sugestões de adaptação às ordens. 
27,0% 40,5% 21,6% 10,8% 

12. O estabelecimento da medida foi realizado 

através de negociação. 
62,2% 21,6% 8,1% 8,1% 

13. O estabelecimento da medida foi realizado 

através de cooperação. 
32,4% 18,9% 27,0% 21,6% 

 
1. Nenhuma 2. Alguma 3. Muita 4. Muitíssimo 

35. Existe resistência por parte dos professores no 

que respeita à implementação da medida 
17,9% 59,0% 10,3% 12,8% 

Tabela 10 - Respostas Dimensão Objetivos 

No trato do estabelecimento da medida, a maioria dos professores perceciona 

que esta tenha sido desenvolvida através de ordens (total de 84% de respostas 

concordantes). Numa linha de pensamento coerente, 40,5% dos professores discorda 

que tenha existido adaptação a ordens transmitidas e 62,2% discorda completamente em 

relação ao estabelecimento de negociações. Apenas em relação à existência de 

cooperação se dá divergência na perceção dos professores, com sensivelmente metade 

das respostas concordantes e outra metade discordante.  

Alusivamente à existência de resistência por parte dos professores à 

implementação da medida, a perceção dos professores é unânime: 76,9% das respostas 

são discordantes.  
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Controlo 

 

 
1. Nenhuma 2. Alguma 3. Muita 4. Muitíssimo 

36. Existe supervisão relativamente à implementação da medida 

por parte da Direção. 
2,6% 25,6% 41,0% 30,8% 

37. Existe supervisão relativamente à implementação da medida 

por parte do Conselho Pedagógico. 
18,4% 50,0% 21,1% 10,5% 

38. Existe supervisão relativamente à implementação da medida 

por parte do Departamento. 
10,3% 53,8% 30,8% 5,1% 

39. Existe supervisão relativamente à implementação da medida 

por parte do Grupo Disciplinar. 
2,6% 46,2% 38,5% 12,8% 

40. A supervisão é realizada através de fiscalização 37,8% 21,6% 27,0% 13,5% 

41. A supervisão é realizada através de repreensão 70,3% 10,8% 10,8% 8,1% 

42. A supervisão é realizada através de cooperação 10,8% 43,2% 35,1% 10,8% 

Tabela 11 - Respostas Dimensão Controlo 

Em relação à supervisão relacionada com a implementação da medida, 71,8% 

dos professores percecionam que esta existe por parte da Direção. Todavia, 68,4% 

afirmam existir alguma supervisão por parte do Conselho Pedagógico, 63,8% fazem-no 

para com os Departamentos e apenas no caso dos Grupos Disciplinares as respostas se 

dividem entre a alguma e muita (48,8% para 51,2%, respetivamente). No que toca à 

natureza da supervisão desenvolvida, os professores revelam alguma divergência na 

assunção de que esta toma a forma de fiscalização (37,8% nenhuma, 21,6% alguma e 

27,0% muita). Contrastando com a incerteza obtida no caso anterior, a esmagadora 

maioria dos professores (70,3%) não consideram que a supervisão seja feita sob a forma 

de repreensão. Quanto à supervisão cooperativa, a perceção dos professores divide-se 

aproximadamente de forma equitativa no que respeita à sua existência. 

 

Questões de Resposta Aberta (43 e 45) 

No que diz respeito aos instrumentos de avaliação utilizados pelos professores, 

metade (51%) destes afirma usar o Teste Comum e 41% diz que utiliza Fichas de 

Trabalho. 36% Dos Professores declara que as intervenções Orais dos alunos são 

contabilizadas como forma integrante da avaliação, assim como a mesma percentagem 

declara que os trabalhos são utilizados como instrumentos de avaliação. A referir, ainda, 

que cerca de 26% dos Professores questionados utiliza a observação como forma de 

avaliação dos seus alunos. Por fim, só cerca de 8% dos Professores inclui as atitudes e 

valores como componentes da avaliação. A acrescenta-se o facto de que estes resultados 
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foram obtidos num universo onde 31% dos professores não fizeram referência aos 

instrumentos de avaliação utilizados nas suas aulas.  

Relativamente às sugestões dadas pelos professores, no que diz respeito à 

medida aplicada, só 28% dos Professores deram o seu parecer. Assim, 55% destes 

Professores diz que as ações de formação são um caminho viável para a otimização da 

medida implementada, 27% destes sugeriu uma diferenciação de instrumentos de 

avaliação por ciclo de escolaridade e 18% afirma que deveriam ser dados a conhecer, 

aos alunos, os instrumentos e os objetivos inerentes a estes. 
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Discussão de Resultados 

Os resultados irão ser discutidos de acordo com os pressupostos adotados de 

Brunet (1992), segundo o qual o clima é um conceito polivalente e sintético, sendo 

necessário recorrer ao conjunto das suas componentes para o estudar e entender como 

aberto ou fechado. Desta forma, os resultados serão discutidos de acordo com as 

categorias presentes na teoria dos sistemas de Likert (1961, 1974)
20

fundamentadora do 

questionário aplicado. Posto isto, o objetivo passa por compreender em que medida o 

clima percecionado pelos professores dentro de cada uma destas categorias se assume 

como aberto ou fechado e, caso possível, se se aproxima de um Clima de Tipo 

Autoritário ou de Tipo Participativo (Brunet, 1992). Seguidamente, será procurado um 

entendimento acerca dos efeitos que o clima percecionado possui ao nível da satisfação 

e rendimento dos professores e eficácia da implementação da medida.  

Liderança 

Consideramos que em relação aos processos de liderança o clima percecionado 

pelos inquiridos parece corresponder ao Sistema 3 – Carácter consultivo. A perceção 

dos professores em relação à confiança sentida pela direção insere-se neste sistema por 

haver um elevado nível de confiança, com a maioria dos inquiridos (cerca de 76%) a 

concordar com a delegação de confiança por parte da Direção nos Professores no que 

respeita à implementação da medida. Corroborando, relativamente à confiança que os 

professores sentem para a conversação com a Direção sobre a implementação da 

medida, a perceção destes é maioritariamente concordante (67%).  

No entanto, a perceção dos inquiridos em relação à ponderação e utilização das 

ideias dos professores relativamente à medida pela direção não é conclusiva, dado que 

48% dos professores inquiridos discordam com a questão e 52% concordam, o que 

manifesta alguma ambiguidade em torno deste processo. Deste modo, encontramo-nos 

perante características de um sistema aberto (nomeadamente o sistema 3) em relação à 

confiança percecionada pelos professores, ao passo que em relação à utilidade 

correspondente tal já não se conclui. É aqui indiciada a possibilidade de pouca ou 

nenhuma delegação de poderes, o que subentende características de um clima mais 

fechado, do Tipo Autoritário. (Brunet, 1992) 
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Motivação 

O facto de os professores demonstrarem uma perceção concordante com o sentir 

de responsabilidade para com o sucesso da implementação da medida por parte de 

diversos órgãos, incluindo os professores, indicia características de um clima aberto. 

Neste caso, corrobora-se uma indicação de Brunet (1992) para a existência de um clima 

aberto: Sentido de responsabilidade presente nos escalões superiores e inferiores 

(sistema 3 – Carácter consultivo). Aliás, segundo o mesmo autor, a existência de um 

elevado sentido de responsabilidades (sistema 4 – Participação de grupo) pode 

inclusive permitir a distribuição da função de controlo por todos os níveis hierárquicos. 

No entanto, apesar da tendência apresentada, a restante contemplação dos resultados 

não permite assegurar que a perceção dos professores acerca da responsabilização 

existente possa corroborar uma motivação característica de um clima aberto (sistemas 3 

ou 4). Isto porque, no caso da responsabilização nos Departamentos, a percentagem de 

professores que no total apresentou discordância ainda foi considerável 

(aproximadamente 44%). Prosseguindo, é impossível assumir uma perceção uniforme 

ou maioritária dos professores em relação à responsabilidade sentida pelos Grupos 

Disciplinares pelo sucesso da medida. Dada a importância do trabalho desenvolvido 

nestes grupos, torna-se menos recetível a ideia de que a responsabilização se encontra 

instaurada de forma consistente em todos os escalões. Contrastando com a ambiguidade 

observada, 63% dos inquiridos demonstraram pelo menos alguma concordância com o 

sentido de responsabilidade para com o sucesso da medida por parte dos professores.  

Desta forma, é atingida a ideia de que, embora exista na perceção dos 

professores alguma distribuição da responsabilidade pelos órgãos escolares, não se 

encontram confirmadas as condições para que a motivação implicada cause a união de 

todos os membros e seus esforços para a obtenção de objetivos comuns (sistema 4 – 

Participação de grupo). 

No caso das estratégias utilizadas para o envolvimento dos professores na 

implementação da medida, o facto de a maioria dos inquiridos (64%) concordar que 

tenha existido imposição corresponde a uma característica de um clima fechado. Este 

aspeto contrasta com o postulado por Busher (1990: 79)
21

, defensor de que a inovação 

nas escolas não deve ocorrer através do estabelecimento de estruturas e da aplicação da 

autoridade, mas através de um processo de negociação entre as pessoas. Apesar de a 
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percentagem de inquiridos que não perceciona de alguma forma a utilização de 

imposição ainda ser relevante (35%), a inexistência de negociação nos processos de 

motivação parece confirmar-se no facto de, na sua maioria, os professores não 

apresentarem perceção da ocorrência de repreensões ou reconhecimento e 58% dos 

inquiridos não percecionarem solicitação de participação inclusiva. Ao nível de outras 

estratégias no sentido de envolver os professores na implementação da medida, a 

perceção dos inquiridos é a de que a sua atividade não é alvo de consequências positivas 

ou negativas. Estes aspetos remontam para a existência de um clima fechado, do Tipo 

Autoritário (Brunet, 1992). Ainda assim, o facto de 41% dos professores percecionarem 

de alguma forma a existência de participação inclusiva pode significar uma participação 

pontual dos níveis intermédios e inferiores. 

Aparentemente, o clima gerado pelas estratégias de motivação percecionadas 

pelos professores não é o mais fortuito, no sentido em que os modos de governação da 

escola não permitem uma participação funcionalmente equilibrada dos diversos 

interesses na implementação da medida (Barroso, 2008).  

Comunicação 

Em relação à comunicação desenvolvida entre a Direção e os professores, a 

perceção dos inquiridos revela-se pouco convergente, o que dificulta compreender se a 

Direção, na perceção dos professores, está ou não a garantir um quadro de gestão 

participativa (Barroso, 2008). Isto porque os inquiridos percecionam que a informação 

fornecida por parte da Direção sobre a medida é recebida pelos professores com 

abertura (52,6% em concordância e 31,6% discordam) mas, quando questionados se a 

informação era recebida com suspeita, as perceções revelaram-se muito similares 

(46,2% discordantes, 30,8% concordantes). Torna-se complicado fazer a assunção de 

que tipo de clima está a ser catalisado no sentido em que apesar de haver uma 

comunicação descendente, esta nem sempre é vista como partilha. Possibilitando 

alguma ambiguidade em torno da confiança e abertura presente na comunicação 

relacionada com a medida é o facto de 31% dos professores questionados não terem 

feito referência aos instrumentos de avaliação que utilizaram.  

Por outro lado, é evidenciado na perceção dos professores um aspeto 

correlacionado com os climas de Sistema 3 – Carácter consultivo e Sistema 4 – 

Participação de grupo (Climas de Tipo Participativo). Contemplando o facto de os 

inquiridos assumirem perceção maioritária de que todos os órgãos escolares conhecem 
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os problemas sentidos pelos professores na aplicação da medida, subentende-se que 

existe interação e controlo nos órgãos intermédios e inferiores (Sistema 4 – 

Participação de grupo). No entanto, ao passo que os professores percecionam os 

Grupos Disciplinares como uma plataforma válida de comunicação, com 75% de 

concordância para com a construção desenvolvida através da comunicação ali exercida, 

nos Departamentos parece já não existir consenso em relação à utilidade da 

comunicação desenvolvida. Desta forma, não existindo uma implicação total de todos 

os níveis da escala hierárquica, a comunicação em causa não pode ser correlacionável 

com um tipo de Clima Participativo. (Brunet, 1992) 

Decisões 

Atendendo às perceções dos professores acerca de quem foi responsável pela 

criação da medida, estas convergem maioritariamente para a Direção (90% dos 

inquiridos concordam de alguma maneira que a Direção criou a medida). Apesar de o 

Conselho Pedagógico reunir alguma perceção de envolvimento (46% dos inquiridos 

assumem alguma concordância), os restantes órgãos escolares são percecionados com 

responsabilidade muito reduzida na criação da medida (perceções de alguma forma 

concordantes abaixo dos 20% por órgão). Este aspeto parece contrariar as indicações de 

negociação de Busher (1990: 79)
22

para a inovação nas escolas, materializando-se como 

característica de um clima fechado.  

Por outro lado, o facto de se conotar tendência maioritariamente concordante por 

parte dos professores para a existência de tomada de decisão relacionada com a 

aplicação da medida em todos os órgãos escolares surge consonante com as 

especificações de Carapinheiro (1993)
23

e Barroso (2008) para um clima aberto e 

construtivo. Ou seja, cumpre-se a necessidade de adotar uma visão compreensiva que 

contemple espaço para comportamentos profissionais orientados por códigos 

normativos e valorativos próprios, assegurando o diretor um quadro de gestão 

participada, com mediação entre lógicas e interesses diferentes. Esta tendência associa a 

tomada de decisões em torno da aplicação da medida ao Sistema 4 – Participação de 

Grupo, pois indicia à disseminação da tomada de decisão por toda a organização, sendo 

muito bem integrada nos diferentes níveis hierárquicos (Brunet, 1992). No entanto, é a 

qualidade desta integração que julgamos negar tal correspondência. O facto de existir 
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alguma renitência nas perceções dos professores em relação à tomada de decisões por 

parte dos Grupos Disciplinares e Professores (39% e 42% de respostas, de alguma 

forma discordantes, respetivamente) demonstra que a tomada de decisão na aplicação da 

medida pode não estar tão bem disseminada nos diferentes níveis hierárquicos. Apesar 

de ser complicado diferenciar ao certo em qual dos sistemas de clima a tomada de 

decisão percecionada pelos inquiridos se encontra, é possível afirmar que esta aponta 

para um clima de Tipo Participativo, aberto.  

Outro aspeto que parece correlacionar a existência de um tipo de Clima 

Participativo em relação à tomada de decisões relacionadas com a aplicação da medida 

é o de 75% dos professores assumirem alguma ou muita motivação para fazer parte 

deste processo (40,5% e 35,1%, respetivamente). É assim subentendido que a satisfação 

dos professores vai para além dos planos psicológicos de segurança, estando os 

professores motivados para a participação e implicação desenvolvidas na aplicação da 

medida, algo identificado no Sistema 4 – Participação de Grupo. 

À parte das influências geradas pelo processo de criação da medida e alguma 

ambiguidade em relação à participação dos Grupos Disciplinares e Professores no 

processo de tomada de decisão, são patenteados algumas variáveis nas perceções dos 

inquiridos a este respeito que podem canalizar todos os membros a unir os seus esforços 

para atingir os fins e os objetivos da organização (Sistema 4 – Participação de Grupo). 

 

Objetivos 

O facto de os professores percecionarem na sua maioria (84% de respostas, de 

alguma forma, concordantes) que o estabelecimento da medida foi feito através de 

ordens é correlacionável com a perceção já detalhada de que foi a Direção quem criou a 

medida, com as implicações apontadas contra o defendido por Busher (1990: 79)
24

, 

Carapinheiro (1993)
25

e Barroso (2008). Considerando a perceção maioritária de 

inexistência de adaptação a ordens ou negociação, dentro deste processo, que os 

professores revelam, é subentendida a presença de caraterísticas de um clima fechado 

no que toca ao estabelecimento da medida (Brunet, 1992). Dado não se observar uma 

convergência nas perceções dos professores em relação à existência de cooperação no 

estabelecimento da medida, com distribuição sensivelmente idêntica de respostas 
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concordantes e discordantes, possibilita-se o caso de alguma delegação de poderes no 

processo em causa. Desta forma, em relação ao protagonismo no estabelecimento da 

medida, a perceção dos inquiridos insere-se num tipo de Clima Autoritário, com 

possibilidade de algum desenvolvimento de dinâmicas nos restantes órgãos da escola, 

sem resistência aos objetivos formalizados pela hierarquia superior - aspeto confirmado 

pela perceção maioritária dos inquiridos (77%) de que não existe resistência por parte 

dos professores em relação à implementação da medida. 

 

Controlo 

Surgindo com maior relevância no caso da Direção (72% somados entre muita e 

muitíssima perceção), os inquiridos percecionam a existência de supervisão em todos os 

órgãos escolares, com 71% de entre alguma e muita intensidade para o Conselho 

Pedagógico, 84% para o Departamento e 85% para o Grupo Disciplinar. A existência de 

fiscalização no ato de supervisão revela-se difícil de precisar, com 38% dos inquiridos a 

demonstrar nenhuma perceção neste sentido e 48% dos inquiridos percecionando 

alguma ou muita fiscalização. Ainda assim, 70,3% dos professores percecionam que não 

existe repreensão na realização de supervisão e um total de 78% possuem a perceção de 

realização da supervisão através de cooperação. Estas características encontram-se 

correlacionadas com um tipo de Clima Participativo, com algum sentido vertical ao 

nível do controlo devido à maior preponderância percecionada de supervisão realizada 

pela Direção mas com indícios de delegação e participação da supervisão por todos os 

órgãos escolares. Ainda, conota-se uma perceção sem peso na utilização de repreensões 

na supervisão, contrastando com a ocorrência de cooperação. Atendendo ao facto de as 

perceções ligadas a este tipo de clima obterem percentagens maioritárias na intensidade 

“alguma”, ao invés de “muita”, leva à ligação desta categoria com as características 

correspondentes ao Sistema 3 – De caráter consultivo. Neste sistema, os aspetos 

importantes do processo de controlo são delegados de cima para baixo, com sentido de 

responsabilidade nos escalões superiores e inferiores (não estando estabelecido de forma 

horizontal com grande implicação) (Brunet, 1992). Ainda, segundo o mesmo autor, 

pode desenvolver-se neste sistema alguma organização informal que pode ou não aderir 

aos objetivos da medida. Este aspeto pode correlacionar-se com o facto de apenas 

metade dos professores (51%) – dos 69% que responderam à questão - afirmar utilizar o 
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Teste Comum como instrumento de avaliação. Instrumento este de utilização 

obrigatória para o efeito.  

 

Medida Avaliativa - Tipo de Clima Percecionado 

Contemplando as perceções dos professores, os aspetos emergentes são os de que a 

criação da medida e seu estabelecimento de objetivos se desenvolveu num Clima de 

Tipo Autoritário. A implementação da medida foi percecionada por imposição, com 

falta de negociação e pouco reconhecimento de utilização das ideias dos professores na 

tentativa de os envolver. Os inquiridos percecionam de forma unânime que a Direção é 

a grande responsável pela criação da medida, sendo elaborados os objetivos 

correspondentes no topo da organização.  

Por outro lado, no que toca aos assuntos relacionados com a implementação e 

aplicação da medida, são já percecionadas algumas caraterísticas de Clima de Tipo 

Participativo. Isto porque, apesar de não percecionarem utilização prática do 

relacionamento e troca de ideias desenvolvidas entre os professores e a Direção, os 

inquiridos manifestam a perceção de que existe uma relação de confiança entre ambas 

as entidades. Ainda, é percecionada a distribuição do sentimento de responsabilidade 

pelo sucesso da medida por todos os órgãos escolares e a existência de motivação dos 

professores para a participação nas decisões implicadas na aplicação da medida. 

Tomada de decisão que é percecionada em todos os órgãos escolares. A supervisão é 

exercida por toda a hierarquia, com maior protagonismo da Direção, sem recurso à 

repreensão e com presença de cooperação. Exemplificando a perceção da 

responsabilidade e motivação que os professores sentem para com a implementação da 

medida, contemplam-se as propostas de melhoria sugeridas pelos inquiridos ao nível do 

estabelecimento de ações de formação, diferenciação de instrumentos de avaliação por 

ciclo de escolaridade e maior transmissão dos instrumentos de avaliação e objetivos aos 

alunos e comunidade escolar.  

A efetividade e real utilidade do clima tendencialmente aberto em torno da 

implementação da medida podem pecar, porém, ao nível da comunicação e tomada de 

decisões. Isto porque relativamente à comunicação encetada em torno da medida, as 

perceções dos professores manifestam que esta existe em todos os setores mas sem 

reciprocidade construtiva entre os professores e a Direção e padecendo de validade ao 

nível dos Departamentos. E, apesar de os inquiridos percecionarem o Grupo Disciplinar 
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como uma plataforma válida de comunicação, tanto este como os professores não 

acarretam a perceção de terem poder de tomada de decisão na aplicação da medida. 

Efeitos do Clima Organizacional 

As características de clima identificadas nas perceções dos professores possuem 

consequências ao nível do trabalho desenvolvido em torno da medida implementada. O 

facto de não percecionarem a utilização prática das suas ideias e capacidades por parte 

da Direção poderá retirar motivação aos professores para aperfeiçoamento pessoal ou 

formação contínua dentro dos conteúdos relacionados com a medida. (Brunet, 1992) 

Este aspeto poderá ainda entrar em choque com o facto de os professores percecionarem 

motivação para com a participação na tomada de decisões relacionadas com a medida, 

algo que, segundo Lewin (1951)
26

, consiste num dos principais determinantes da 

eficácia e produtividade organizacional. 

A satisfação e rendimento dos professores podem igualmente estar 

comprometidos no sentido em que não é clara a isenção de suspeição na comunicação 

desenvolvida entre os professores e a Direção, o que pode conduzir à adoção de 

comportamentos passivos no sentido de evitar eventuais repreensões. Apesar de ser 

percecionada alguma coesão e comunicação entre os Grupos Disciplinares, o facto de 

não ser percecionado poder de decisão, apoio, recompensas ou reconhecimento e 

retorno formativo da aplicação da medida dos professores por parte dos órgãos 

superiores pode influenciar negativamente a sua satisfação. (Brunet, 1992) 

A eficácia da implementação da medida pode não ser a melhor, no sentido em 

que não foi percecionado um processo de consulta e participação dos professores e 

restantes órgãos na criação da medida e estabelecimento de objetivos, apesar de existir 

sentido de responsabilidade em todos os níveis hierárquicos. (Bowers, 1977
27

; Brunetet 

al., 1990
28

; Likert, 1961, 1967, 1974
29

; Ramada, 2010). A manutenção de uma perceção 

de clima fechado ao nível da comunicação e processo decisório revela um não 

aproveitamento da disponibilidade demonstrada pelos órgãos através da 

responsabilização existente e motivação dos professores para a participação na 

aplicação da medida, com consequências idênticas para a eficácia correspondente.  
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Conclusão 

O processo de criação da medida e correspondente estabelecimento de objetivos, 

bem como as formas de envolvimento dos professores e restantes órgãos, foram 

percecionados de forma autoritária pelos inquiridos. Este aspeto contribui para a 

manutenção de um Clima de tipo Autoritário, um tipo de clima que pode reduzir a 

motivação e rendimento dos professores na implementação da medida e, 

consequentemente, a sua eficácia.  

Por outro lado, existe a perceção de que a responsabilidade pelo sucesso da 

medida é sentida em todos os níveis hierárquicos e de que os professores manifestam 

motivação em fazer parte dos processos de decisão relacionados com a aplicação da 

medida. Contemplam-se aqui fatores característicos de um Clima de Tipo Participativo. 

Fatores estes que se encontram ainda por viabilizar e potenciar na organização escolar 

em voga de tornar a implementação e aplicação da medida mais eficaz e representativa 

de sucesso escolar dos alunos. Isto porque, após um ano da implementação da medida, 

continua a ser maioritária a perceção por parte dos professores de que a comunicação 

desenvolvida entre a Direção e os professores não é clara e profícua, a comunicação 

desenvolvida nos Departamentos não é considerada frutífera e os Grupos Disciplinares, 

apesar de serem entendidos como plataformas fiáveis de comunicação, possuem fraco 

envolvimento no processo de tomada de decisão. Aspeto igualmente percecionado no 

caso dos professores. Por último, não são percecionadas formas de envolvimento dos 

professores na implementação da medida, assegurando a sua expansão e sentimento de 

participação através de processos de reconhecimento dos bons exemplos. 

Ambiguamente, a supervisão em torno da aplicação da medida é, de alguma forma, 

percecionada por toda a organização escolar, havendo recurso a cooperação.  

Em suma e segundo as perceções dos inquiridos, apesar de os problemas dos 

professores serem conhecidos por toda a hierarquia escolar e a supervisão até se realizar 

ecologicamente em todos os seus níveis, existe falta de envolvimento dos últimos níveis 

(Grupos Disciplinares e Professores) na implementação da medida. No sentido de 

caminhar para a criação de um tipo de clima mais aberto, com persuasão gratificante de 

todos os intervenientes para os objetivos da medida - dado que a sua criação é um 

acontecimento que não pode ser repetido - falta agora materializar a participação 

inclusiva dos órgãos escolares naquilo que é decorrente: a sua implementação.  
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A negociação que, de acordo com as perceções estudadas, não ocorreu na 

criação e estabelecimento de objetivos da medida deve agora ocorrer entre a Direção e 

os Departamentos e Grupos Disciplinares, ocorrendo delegação de poderes no sentido 

de contemplar a utilização das ideias e reconhecimento dos problemas dos professores 

nas decisões relacionadas com a aplicação da medida. Entendam-se a comunicação 

dentro de cada Departamento e Grupo Disciplinar para que haja argumentos 

ascendentes que possam ser negociados no tomar de decisões da aplicação da medida. 

Por exemplo, poderia salvaguardar-se a inclusão curricular de cada departamento ao 

nível da diferenciação de ponderações ou outras questões referentes aos instrumentos de 

avaliação. Esta questão poderia revigorar a eficácia da comunicação desenvolvida nos 

órgãos escolares, dando aos professores a perceção de utilidade das suas ideias. A 

conjunção desta iniciativa com promoção de ações de formação sobre a medida por 

parte da Direção, com recurso a bons exemplos de sua aplicação, poderia alterar o 

sentimento de envolvimento e satisfação dos professores na implementação da medida. 

Garantindo-se um clima de participação inclusiva, a relação entre a Direção e os 

restantes níveis hierárquicos sairia catalisada. 
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