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INTRODUÇÃO2 
 

Através da educação as crianças e os jovens, especialmente os que enfrentam adversidades 
extremas, têm uma oportunidade para atingir todo o seu potencial com o objetivo de promover o 

bem comum. 
 

Em 2018, a Porticus Iberia encarregou duas entidades com experiência comprovada na área 
educativa, a Fundação Europeia Sociedade e Educação (EFSE), em Espanha, e o Centro de 
Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa 
(CEPCEP), em Portugal, de criar e monitorizar um programa de liderança para a educação 
integral num conjunto de 13 a 15 escolas públicas espanholas e portuguesas que cuidam de 
crianças em ambientes de adversidade. Este tipo de liderança visa contribuir para a 
implementação de uma intervenção educativa focada no desenvolvimento integral de crianças 
e jovens (Whole Child Development, WCD) que, pela ação da direção das escolas, crie uma 
cultura de mudança, impulsionada pelos diretores e respetivas equipas de direção, e 
envolvendo toda a comunidade escolar: professores, pais e alunos. 
 
Para a Porticus, "o desenvolvimento integral das crianças (WCD) é essencial, para que as 
crianças e os jovens, atinjam todo o seu potencial como indivíduos e promovam a sociedade 
como um todo".  Trata-se, portanto, de uma abordagem de aprendizagem, ensino e 
envolvimento da comunidade, para garantir que as crianças sejam saudáveis, seguras, 
comprometidas, apoiadas e capacitados para enfrentar desafios. O WCD tem como objetivo 
apoiar e desenvolver todas as dimensões da pessoa, em particular, os valores e competências 
fundamentais que servem como guia para a vida. Em particular, para crianças e jovens em 
situações de espacial adversidade, as oportunidades de desenvolvimento de forma integral 
(por exemplo, o controlo emocional, a resiliência, a capacidade de superação, etc.) têm um 
profundo impacto nas suas vidas. Podem ser determinantes quer na vida dos jovens, quer das 
suas famílias e da comunidade em que se inserem. Quando tal não acontece, o custo para a 
sociedade é significativo. À medida que os problemas de saúde física e mental aumentam, o 
desemprego multiplica-se, a criminalidade e a violência tornam-se mais comuns e, em última 
análise, estas situações agravam-se nas gerações que se seguem, levando a um "ciclo de 
adversidade" e às vezes "múltiplas adversidades", que são transmitidas de pais para filhos. 
 
Há inúmeras vozes de vários setores (organismos internacionais, especialistas acadêmicos, 
gestores escolares, etc.), que concordam que a qualidade dos professores e diretores de escolas 
é o fator mais decisivo na educação. Ao longo da sua carreira pública, a Fundação Europeia 
para a Sociedade e Educação defendeu a importância da liderança escolar na melhoria da 
educação, bem como a importância da adesão da equipa docente aos projetos educativos que 
visem a formação integral da pessoa: essa visão da liderança escolar é vital para o 
desenvolvimento das comunidades, especialmente da escola, autenticamente humana e 
inclusiva. 
 
Este trabalho visa sistematizar os princípios de liderança para a educação integral em 
contextos sociais desfavorecidos, com base em investigações e tem como base as seguintes 
fontes: (a) as contribuições da literatura sobre modelos de liderança educativa, especialmente 

                                                      
2 Este artigo tem procurado usar uma linguagem inclusiva e evitar o desdobramento na redação, em consonância com as 
orientações da RAE a este respeito. 
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aqueles que atendem às necessidades de populações em situação de risco ou desfavorecidas; 
b) as contribuições originais da equipa de peritos de Espanha e Portugal para a base do 
programa e para a realização dos seus domínios ou áreas de ação; (c) a aproximação a um 
conceito de educação integral, a base do programa, e uma visão holística das dimensões da 
pessoa, protagonista e destinatária da ação educativa; e d) as análises anteriores, lideradas 
pela Porticus, sobre as possibilidades de gerar mudança social em contextos em risco de 
exclusão, por meio de ação educativa. Entre estes estudos preliminares destaca-se o 
mapeamento3 realizado para descrever o "estado de arte" no campo da formação para a 
direção de escolas em Espanha e Portugal, em que se aprofundou o significado antropológico 
do conceito de educação integral, e com ele, uma visão holística do próprio processo de ensino-
aprendizagem em que as escolas são comunidades abertas à presença e participação de todos 
os seus membros. 
 
Este documento é dividido em duas partes: após estas linhas introdutórias, a primeira parte 
procura fundar o programa de liderança numa visão da pessoa (partindo de uma consideração 
antropológica básica), da educação e da escola. Posterormente, para ilustrar a proposta de 
liderança, os autores recorrem a uma interpretação do mito de Ulisses no momento em que ele 
vem resgatar Aquiles do gineceo onde permanecia escondido, para enfrentar a decisão que 
marcará sua transição para a vida adulta. A partir da narrativa mitológica, conclui-se esta 
primeira seção com uma descrição das características do modelo de liderança educativa, que a 
equipe de investigação propõe como uma ferramenta para lidar com situações de especial 
vulnerabilidade dos estudantes. A segunda parte do documento descreve as quatro áreas ou 
domínios de ação em que se realiza esta liderança para uma educação integral. Ou seja, a visão 
e os valores que a articulam, a sua concretização na organização da escola, no currículo e no 
desenvolvimento e acompanhamento dos profissionais e das famílias que, juntamente com os 
alunos, compõem a comunidade escolar. 
 

 
  

                                                      
3 Porticus, com o objetivo de criar um modelo educacional, voltado especialmente para o risco e a exclusão, que fomentasse o 
desenvolvimento integral de alunos, encarregou, em 2016, o Instituto Americano de Resarch (AIR em diante) de uma investigação, 
em que lhe pediu para analisar como o conceito de WCD se desenvolvia, em 10 países diferentes, e as particularidades observadas 
em cada um deles. Os trabalhos da AIR concluem que o Whole Child Development refers to building the multiple facets of human 
life—social, emotional, physical, intellectual, creative, and spiritual. Whole child development is necessary for raising young people 
who are competent socially, emotionally, and academically and are well prepared for life in the areas of workforce integration, 
independent living, contribution to a democratic and peaceful society, and establishment of satisfying and supportive interpersonal 
relationships. Experts have suggested many different human qualities that enable young people to succeed in life. Perhaps the 
most defining quality of whole child development is the interconnectedness of these qualities. 
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PRIMEIRA PARTE 
 
1. Educação integral, as bases do programa de liderança 
em contextos desfavorecidos 

 
1.1. A NOSSA VISÃO DE UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

O trabalho dos investigadores partiu de uma visão da escola como um espaço que imprime o 
seu próprio cunho no crescimento e maturação da pessoa, à qual dão especial relevância. Por 
outro lado, a função insubstituível que é a da família. Este espaço educativo é uma preparação 
fundamental para a vida adulta e um contexto específico para promover a implementação de 

todas as facetas do ser humano. Como dizia Kant, a pessoa ao educar-se, "humaniza-se" ou, nas 
palavras de Sócrates, "examina-se a si mesmo". 

 
 
O que é o ser humano? Antes de entrar noutras considerações, devemos tentar responder a 
esta pergunta complicada. Educar é, pelo menos inicialmente, uma reflexão sobre os fins e 
sobre os meios. É impossível iniciar uma reflexão educativa, especialmente quando vamos falar 
de educação integral, sem antes não pensarmos "o que" queremos alcançar, se isso cai dentro 
do possível e, sendo possível, se é desejável. Então, teremos que nos perguntar se esse "o que" 
vai de alguma forma condicionar os meios para a sua realização. 
 
Partiremos de duas frases para tentar resumir, esquematicamente, a resposta à questão 
antropológica de base. A primeira refere-se a Aristóteles. Para o estagirita, o ser humano é um 
"animal político" e um animal com linguagem. O seu ζῷον λόγον ἔχον foi traduzido muitas 
vezes como «animal racional», mas talvez não seja a melhor das traduções. Há um interessante 
debate sobre a tradução do termo, que traça parte da história da filosofia, desde a tradução 
clássica do animal racional, até à proposta por Heidegger: "animal que tem o seu próprio ser 
no diálogo e na fala" (Hatab, 2000:100). Em Heidegger, já temos a relação entre animal 
políticol, social e animal com linguagem ou racional.  
 
A segunda frase que sustenta a concepção atual do ser humano, já é mais recente, e pertence ao 
antropólogo Clifford Geertz. No artigo intitulado "O impacto do conceito de cultura sobre o 
conceito de homem", o autor afirma o seguinte: "o homem é, do ponto de vista físico, um 
animal incompleto, um animal inacabado. O que o distingue mais graficamente dos não-
homens não é tanto a pura capacidade de aprendizagem (por maior que esta seja) mas os tipos 
particulares de coisas (e qauntas coisas) ele deve aprender antes de ser capaz de funcionar 
como um homem" (Geertz, 1989:53). 
 
O que é interessante, tanto em Geertz como na versão de Heidegger e Aristóteles, é esse 
carácter de - ser para a aprendizagem - do ser humano, isto é, o facto de a educação não ser um 
extra, mas algo essencial. Tudo no ser humano é educado e moldado pela aprendizagem, até 
mesmo os instintos mais básicos. 
 
O que deriva desta realidade antropológica? Primeiro, o facto de o ser humano se 
contextualizar no mundo e a si mesmo através da aprendizagem cultural. O que vemos, o que 
fazemos e o que somos, vemos e fazemos cruzados pela linguagem, entendendo a linguagem de 
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uma forma ampla - sinais, símbolos, significados - e, portanto, aprendida. Por exemplo, na 
relação com o nosso corpo, o cuidado, ou como nos vestimos e adornamos, como nos sentamos, 
ou alimentamos, onde, com quem, etc., são atividades que resultam da complexa interação de 
hábitos, discursos, costumes, histórias, que formam nossa personalidade. São, com efeito, 
ações que estão sempre e de alguma forma relacionadas com a aprendizagem em geral, muitas 
vezes informal, e à educação, enquanto resultantes de atividades mais ou menos intencionais. 
 
Em segundo lugar, e por consequência do acima exposto, a essência da vida humana é, nesse 
sentido, a vida do espírito, a vida educável. Toda a aprendizagem, mesmo no que se refere às 
variáveis mais materiais, é cultural. Já que, seguindo novamente a esteira de Geertz, o que 
caracteriza o ser humano, não é tanto a sua capacidade de aprender mas a necessidade de 
aprender para funcionar como um ser humano: 
 

"No caso do homem, o que lhe é inatamente dado é a capacidade de resposta de uma 
forma geral, o que ao mesmo tempo que torna possível uma maior plasticidade, 
maior complexidade e, em certas ocasiões, maior eficácia de atuação, é, de facto, 
muito menos definida. E esta é a segunda fase do nosso argumento: se não fosse 
liderada por estruturas culturais - por sistemas organizados de símbolos 
significativos- a conduta do homem seria praticamente ingovernável, seria um puro 
caos de atos sem finalidade e explosões de emoção, de modo que a sua experiência 
seria virtualmente amorfa. A cultura, a totalidade acumulada desses esquemas ou 
estruturas, não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição 
essencial desta." (Geertz, 1989:52). 

 
Aspirar a uma educação integral não é, seguindo Geertz, a mera ordenação do caos ou a 
aquisição de certas competências, o domínio de certas rotinas, a gestão de ferramentas, a 
internalização de certas capacidades ao serviço da profissão ou da vida. Vai mais longe: educar 
cada ser humano não é adornar a sua existência, é ajudá-lo a completar-se, a capacitá-lo para 
funcionar como um ser humano. Ou seja, aprender a ser homem, aprender a ser mulher. Isto 
significa estimular hábitos e gerar e comunicar valores, sobretudo morais, porque são estes 
que nos fazem crescer e nos distinguem como seres humanos. Os valores capacitam-nos para a 
reflexão e para a ação, moldam a nossa consciência e capacitam a nossa liberdade. Isto é, 
tornando-nos pessoas cuja razão ordena e cuja orientação ético-moral orienta e dá sentido a 
tudo o que fazemos. 
 
Este é o marco de uma reflexão antropológica baseada na dignidade de cada pessoa, que aspira 
a reforçar a singularidade de cada ser humano como ser racional, livre e ético e com a 
capacidade de se governar a si mesmo. A dignidade humana, que não depende do que fazemos, 
mas apenas de quem somos, é o fundamento dos direitos humanos. De tal forma, que os 
direitos humanos não são uma adição a posteriori ao que o Homem é, mas uma exigência 
intrínseca da sua dignidade. Portanto, fortalecer a importância de cada ser humano per se – e a 
que lhe atribuímos - é uma tarefa constante para os que possuem responsabilidades 
educativas. A educação, através da cultura que transmite, criará sempre oportunidades para 
defender e proteger a nossa dignidade humana. 
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Na prática, um projeto de educação integral aborda, de modo sistémico, o projeto educativo, o 
currículo, as metodologias e os resultados alcançados, sendo estes o resultado de uma ação 

coletiva que envolve, de modo adequado, toda a comunidade educativa: estudantes, professores e 
famílias. 

 
 
1.2. UM CONCEITO MULTIDIMENSIONAL SOB UMA VISÃO HOLÍSTICA DO SER HUMANO 
 

A nossa visão de educação integral não é a soma de diferentes e independentes dimensões da 
pessoa; cada pessoa é um todo indivisível, único e singular e essas partes formam um todo 

indivisivel e inter-relacionado. 
 

Antes de iniciar a breve descrição das diferentes dimensões que moldam o ser humano, e que 
são formadas em ações educativas, importa fazer traçar essa análise  que se refere ao caráter 
holístico do ser humano. 
 
Os seres humanos não são a soma de diferentes dimensões totalmente perfiladas e 
independentes. Pelo contrário, acontece que essas partes formam um todo indivisível e inter-
relacionado na prática. Por exemplo, quando um jovem faz uma tatuagem antes de uma 
competição desportiva, sob que dimensão de sua pessoa está a agir? Não será sobre a sua 
sociabilidade? Não estará ele à procura de algum reconhecimento? Não se está a colocar numa 
determinada posição em relação aos outros? Ou será apenas uma mera intervenção sobre sua 
corporeidade? Ou é emocional, uma tentativa complexa de mostrar-se agressivo ou atraente, 
ou corajoso? Que papel desempenham as aprendizagens (mais ou menos estruturados): o que 
lemos, o que ouvimos, ao escolher uma frase ou desenho para essa tatuagem? Serão estes 
aspectos cognitivos totalmente diferentes da formação da sensibilidade que orientam as 
diferentes decisões a serem tomadas? 
 
A formação "em e das" dimensões da pessoa é complexa e raramente independente entre si. As 
dimensões humanas são formadas na história, através da ação e não apenas através do 
discurso. Além disso, não são formadas isoladamente, mas de forma interligada. Isto é muito 
importante. Embora tentemos defini-las de forma diferenciada, não nos podemos abster de 
pensar nelas de forma entrelaçada, porque é assim que elas se desenvolvem e trabalham. 
Portanto, as dimensões da pessoa serão consideradas de forma independente apenas no 
estritamente necessário para a análise que devemos fazer nesta parte do trabalho, mas estão 
absolutamente integradas na pessoa como um todo inseparável. 
 
Uma das coisas que aprendemos na mitologia e histórias exemplares, como veremos na 
próxima parte deste documento, é precisamente este caráter histórico da vida humana; a 
importância do tempo e dos hábitos, o conhecimento das concepções concretas da vida ou a 
reflexão sobre as lições que podem ser aprendidas com a realidade, mesmo sendo esta 
ficcional ou imaginada. Um ser humano leva uma vida inteira de hábitos virtuosos e ações 
repetidas a realizar. No entanto, na educação, continuamos a concretizar as intervenções 
educacionais de forma pontual e a avaliar o seu impacto da maneira errada: a realidade ensina-
nos que, nas dimensões profundas, as intervenções pontuais não têm efeito real e duradouro. 
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As seis dimensões que identificámos como constitutivas da pessoa, sujeitas a uma ação 
educativa integral, também refletem as considerações preliminares de um projeto educativo de 
WCD e são descritas abaixo: 
 
Dimensão corporal da pessoa, centro de uma ecologia integral. (WCD aspecto 1 do 
crescimento humano, cuidado, saúde, segurança) 
 
O ser humano é um ser corpóreo com uma vida biológica para cuidar e desenvolver. O cuidado 
dessa dimensão não é independente do cuidado do ambiente em que vivemos. Esta "cultura do 
cuidado" inclui o próprio homem, a partir da idéia de uma ecologia integral, e entende o livro 
da natureza como uno e indivisível. A escola é um lugar ideal não só para criar hábitos de vida 
saudáveis e seguros, como para se constituir como um espaço especialmente habitável, 
respeitador do meio ambiente e dotado de significado, ou seja, capaz de colocar em jogo, diante 
de uma experiência de cuidar da natureza ou cuidar de si mesmo, as dimensões que descrevem 
a chamada "consciência ambiental": o afetivo, o cognitivo, o conativo, a ação individual e a ação 
coletiva (Chuliá, 1994). 
 
É uma dimensão sobre a qual os educadores devem pensar e estimular a reflexão dos seus 
alunos, uma vez que é objeto de intervenção em múltiplas ocasiões, por exemplo, na 
programação de disciplinas específicas, como a educação física, quando intervimos em coisas 
tão simples como na forma como os alunos se sentam ou na correta alimentação existente nas 
cantinas escolares. 
 
No entanto, é também uma dimensão fonte de problemas na nossa sociedade, e que requer 
atenção. Que o ser humano tem um corpo, uma dimensão corpórea, é evidente e não parece 
problemático, como acabámos de ver quando nos referimos ao seu cuidado e ao 
desenvolvimento de uma vida saudável. Outra coisa é abordar, a partir da educação, questões 
como a aceitação do corpo, de sexualidade ou de alimentos (veganismo, alimentação ética, 
etc.). 
 
Dimensão cognitiva (WCD, aspectos 7 e 8 do crescimento humano, aprendizagem académica, 
habilidades de aprendizagem para a vida e desenvolvimento do emprego no século XXI) 
 
Os seres humanos são, além disso, e seguindo a terminologia clássica, um animal racional. O 
pensamento deve ser formado para alcançar o seu propósito, que é o conhecimento adequado 
da realidade. A formação de hábitos como o rigor no estudo, o cuidado com o trabalho bem 
feito ou, entre outros, a atenção ativa para os melhores argumentos, certamente contribui para 
essa formação do pensamento. 
 
Os professores comprometidos com o valor do conhecimento como meio de melhoria pessoal e 
social levam em conta as características particulares dos alunos como um horizonte de 
possibilidade para integrar conteúdo cultural. O seu compromisso profissional passa por 
estabelecer em todos e em cada um deles expectativas altas, considerando a singularidade de 
cada aluno, personalizando o desenvolvimento acadêmico e, por último, oferecendo 
oportunidades de aprendizagem de alta qualidade. 
 
Nesta formação, o conteúdo cultural é crucial, não só porque a escola se desenvolveu à volta 
dos alunos, mas porque esses conteúdos são peças essenciais para compreender o mundo. A 
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compreensão não é uma competição que possamos formar sem recorrer a conteúdos culturais 
específicos. Certamente, também sabemos que a memorização de conteúdo não garante a 
compreensão ou o desenvolvimento do pensamento crítico. Para nós, o conteúdo cultural não é 
dispensável por duas razões. Primeiro, porque são uma síntese da tentativa humana de 
dominar o mundo ao longo da história. De fato, seja através das disciplinas mais científicas ou 
através das disciplinas mais humanistas ou sociais, aprendemos os sucessos e erros no 
caminho histórico do conhecimento da realidade. Em segundo lugar, porque através da 
aprendizagem desses conteúdos, desenvolvemos e exercemos as competências necessárias 
(comunicação, criatividade, pensamento crítico, autonomia) para o futuro do trabalho, para 
levar um projeto pessoal de vida e participar ativamente na sociedade. 
 
Por conseguinte, defenderemos neste projecto uma abordagem competencial do processo de 
ensino-aprendizagem, embora não no sentido puramente formal do termo; ou seja, não 
falaremos de competências em substituição de conteúdo, mas de uma ação pedagógica que 
permita aos alunos compreender o mundo e entender-se melhor a si mesmos para agir sobre 
ele. 
 
A abordagem competential também nos permitirá não apenas dar sentido ao conteúdo 
aprendido, mas também reforçar o caráter integral da formação humana. Na verdade, as 
competências permitem pensar nos conteúdos na vida do aluno e não apenas em relação a um 
exame. Por exemplo, ensinar história não é apenas instruir a passar no teste, mas ensinar a 
viver e entender a cidade em que se habita, de que se desfruta, porque gostamos mais daquilo 
de que nos apercebemos, para que, acima de tudo, possamos participar politicamente no seu 
desenvolvimento. 
  
Dimensão afetivo-emocional (WCD, aspecto 2 e 5 do crescimento humano, resiliência e 
desenvolvimento de virtudes para resistir à dificuldade, desenvolvimento de um autoconceito 
positivo) 
 
Os seres humanos também têm uma dimensão que reconhecemos como volátil e relacionada 
com o querer. Por que queremos o que queremos? É lícito, bom ou valioso sentir o que 
sentimos? A realidade produz em nós emoções diferentes: a escuridão desconhecida provoca 
medo, o acolhimento festivo alegria, etc. Todo esse campo afetivo, que não é senão uma forma 
de reação ao mundo, é, tal como a dimensão cognitiva, objetivo da educação. Assim como 
podemos ensinar a pensar bem, também podemos ensinar a sentir bem. Podemos educar para 
viver a emotividade de uma forma que é ajustada à realidade que a origina. Primeiro, porque 
pode não ser razoável ter medo ou alegria diante do que não deve produzir medo ou alegria. 
Em segundo lugar, porque há que educar a reação resultante de uma determinada experiência 
emocional. 
 
Podemos educar essa dimensão? Um dos primeiros problemas que encontramos na dimensão 
emocional é o nível de controlo temos sobre ela quando comparado com a dimensão cognitiva. 
Se me for explicado um problema matemático, posso rapidamente adaptar o meu raciocínio 
para a explicação, mas o mesmo não é verdade no campo afetivo. Diante de uma decepção 
amorosa, não é fácil variar o que eu sinto em relação à outra pessoa. Isto é assim porque, tal 
como disse Aristóteles, existem diferentes tipos de autocontrolo, dependendo do tipo de 
capacidade a que nos referimos (Aristóteles: Política, I, 5, 1254 b 6).  É fácil, por exemplo, 
levantar o braço à vontade. Não é tão fácil dominar a raiva face à injustiça ou a uma grande 
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contrariedade. O nosso domínio no campo emocional requer um trabalho que dura uma vida 
inteira. 
 
Sem dúvida, a formação de tipo cognitivo é a tradicionalmente mais própria da escola, embora 
seja uma cognição que não pode ser entendida separadamente do campo sensitivo e 
emocional. Esses dois escopos estão mais ligados do que parece à primeira vista. A este 
respeito, são muito interessantes os estudos que Martha Nussbaum tem feito a partir da 
filosofia: ela argumenta contra a corrente que se inicia em Platão e que desconfia das emoções 
como uma ajuda ao conhecimento. Para esta corrente que, digamos, é clássica na educação 
moderna, as emoções são um obstáculo ao conhecimento porque "assombram" a razão 
(Nussbaum, 2016). Para este pensamento que olha desconfiado para a dimensão afetiva, só 
podemos tentar controlá-la ou suprimi-la. Nussbaum, mais de acordo com Aristóteles, tem um 
olhar muito mais complexo. Não negamos que os sentimentos possam, como já dissemos antes, 
assombrar a razão, mas também é verdade que não podemos pensar bem sem uma educação 
adequada da sensibilidade ou da emotividade.  
 

"O intelecto geralmente terá que consultar esses sentimentos para aprender sobre a 
verdadeira natureza de cada situação. (...) Se eu ajudar um amigo de uma forma que é 
insensível, eu sou menos louvável do que se eu o fizer com o amor e a compreensão 
apropriados. Além disso, a minha escolha pode não ser verdadeiramente virtuosa; para 
que uma ação seja virtuosa, ela não deve apenas ter o mesmo conteúdo que a ação 
predisposta à virtude, como deve ser feita "da mesma forma" que a ação da pessoa 
cujas paixões amam o bem. Sem sentimento, falta uma parte da percepção certa" 
(Nussbaum, 2016). 

 
É mais perfeito não quem faz o bem, porque racionalmente descobre que é bom, mas quem 
também fica animado com isso e perseguindo-o, apesar das dificuldades. Essa capacidade de 
superar é típica de pessoas "resilientes" que, embora sejam sensíveis a problemas, são capazes 
de desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar a adversidade de forma positiva. 
Como disse Martha Nussbaum, a sensibilidade não é uma muleta para o conhecimento, mas 
uma parte constitutiva deste.  Os professores estão bem conscientes da relação entre gosto, 
interesse e aprendizagem. Evidentemente, a nossa sociedade é eminentemente emocional e 
uma formação correta no equilíbrio necessário e no devido julgamento sobre a emoção é, sem 
dúvida, também essencial para não transformar o desejo no critério final de um juízo. 
 
Dimensão estético-artística (aspecto WCD 3 do crescimento humano, expressão artística) 

 
O escritor inglês Herbert Read afirma que a estética é uma parte fundamental da educação 
integral do ser humano, contribuindo para a canalização de sentimentos e emoções, bem como 
para a formação do senso ético (Education through Art, 1948). A nossa abertura ao real é 
estruturada não somente em torno do verdadeiro ou do desejável, mas igualmente em torno 
do que nós reconhecemos como belo ou harmonioso. Abertura ao belo, reconhecendo a 
dimensão estética da educação e o potencial educativo da sensibilidade são aspectos contidos 
nessa dimensão. O cuidado estético do habitat educacional não é uma adição inútil, pois de 
alguma forma, é também através da estetica que se expressa o cuidado, a ordem, o respeito e o 
reconhecimento do outro. Não é apenas a formação dos sentidos para serem capaz de se deixar 
maravilhar. A capacidade de apreciar a beleza é educada, é um fruto de uma exposição 
constante a um certo tipo de estímulos que têm a ver com a experiência de atividades 
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pedagógicas e práticas relacionadas com a dança, a música, a teatralização e as artes plásticas 
em geral. Os efeitos do cultivo do sentido estético vão além do âmbito artístico e trazem 
benefícios em todas as áreas de aprendizagem, contribuindo para a formação integral do ser 
humano.  
 
Dimensão social e cívica (aspectos WCD 5 e 6 de crescimento humano, treino para a vida 
comunitária e participativa, compromisso e conexão) 

 
Falámos inicialmente, referindo-nos a Aristóteles, que o ser humano é um "animal político". O 
ser humano está constituído de modo relacional. O interpersonal não é uma adição à 
individualidade. Não é que primeiro atuemos como indivíduos e só depois nos relacionemos, 
mas que somos como somos pela profundidade da nossa dimensão relacional constitutiva. Esta 
sociabilidade estrutura-se em vários aspectos. Alguns têm a ver com a forma como tratamos os 
outros e exigem o desenvolvimento de virtudes empáticas. Outros estão relacionados com a 
forma como somos tratados como membros de um Estado de Direito. Chamamos a essa 
dimensão cidadania. Esta segunda dimensão tem a ver com a primeira, a capacidade de se 
relacionar com os outros, a sociabilidade, que está na base. Sem o desenvolvimento dessas 
virtudes empáticas, que MacIntyre chama de virtudes de dependência, veracidade ou 
confiança, é impossível fundar uma comunidade cívica. A escola é um lugar privilegiado para 
esse desenvolvimento, para um primeiro contato com um ambiente mais amplo, ou seja, é uma 
janela para o mundo dos adultos, porque acaba por ser o primeiro espaço público onde o outro 
não está ligado a mim pelos laços afetuosos da família. Portanto, crescer e amadurecer nessa 
experiência natural e inerente ao ser humano que é a sociabilidade e o desenvolvimento cívico, 
a fim de experimentar as características da vida comunitária, são aspectos constitutivos do 
desenvolvimento integral do aluno. 
 
Dimensão ético-moral/espiritual (WCD, aspecto 4 do crescimento humano, abertura aos 
espaços de questões em torno do significado e do dever-ser) 
 
Ética para os gregos era a arte da vida boa. A arte que nos permitiu descobrir os mecanismos 
para viver uma vida de acordo com a nossa dignidade enquanto seres livres. O ser humano é 
um ser cujo comportamento não está previamente determinado, mas tem que ser escolhido e, 
portanto, podemos pensar sobre ele. Todos os seres humanos devem ser formados e crescer a 
refletir sobre si mesmos, e sobre as características, efeitos e responsabilidades das suas 
decisões livres. É precisamente a partir dessa dimensão de cada ser humano, chamada vida 
moral, que tudo o resto é decidido. Dimensão que para além de pessoal e intransferível, tem 
também que ser razoável (Cortina, 2012).  A ética afeta todas as dimensões da pessoa, tanto 
aquelas que têm a ver com o seu cuidado corporal, como as interpessoais, intelectuais e 
emocionais. 
 
A dimensão espiritual é inserida na escola no contexto da auto-reflexão, como parte da questão 
sobre o sentido. Num ensaio de Chesterton intitulado "O Objetivo Religioso da Educação" 
(Chesterton, 1997:17-21), o autor diz: "O mais profundo de todos, em termos de 
conhecimentos, é saber qual é o propósito do mundo e qual é o nosso próprio propósito. 
Aqueles que acreditam que podem responder a esta pergunta, devem, pelo menos, ser 
permitidos de o fazer como a primeira de todas as perguntas que podem ser levantadas e não 
como a última" (Chesterton 1997:18). 
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De facto, a abertura às perguntas últimas é um traço especificamente humano. De uma forma 
ou de outra, todos os Homens a fazem em algum momento da sua existência: a minha vida tem 
algum significado? Certamente estas perguntas surgem em qualquer fase da vida.  As respostas 
que lhes podem ser dadas podem ser muito diferentes e, naturalmente, abertas ao período 
escolar, porque, como Meirieu diz com razão, a escola exige verdade e também razão, mas uma 
razão que se dê conta dos seus limites e dos seus diferentes planos, uma razão que não se 
automutila, mas que  enfrenta o conhecimento do mais importante, sabendo que tal 
conhecimento pode exigir diferentes perspectivas culturais, plásticas, literárias ou mesmo, 
puramente religiosas. Uma vez que as perguntas últimas têm um lugar na escola, e na escola 
pública, deve ser assegurado o respeito pelas possíveis respostas, livres e variadas. 
 
Em síntese, a educação de cada aluno, ao longo do seu tempo na escola, devería basear-se na 
aspiração de que todas as dimensões da sua pessoa estão relacionadas no processo de ensino-
aprendizagem; e, também, em colocar expectativas altas em relação a todos eles, quaisquer que 
sejam as condições ou dificuldades atribuíveis ao seu contexto social ou cultural, raça, sexo ou 
religião. 
 
 
1.3. ULISSES NA ESCOLA: PENSAR EM LIDERANÇA EDUCATIVA A PARTIR MITO DE 
AQUILES 
 

Esta história é um ponto de partida para repensar a "liderança" e a "ação educativa", pilares de 
um programa de atuação que aspira a entender a educação em contextos desfavorecidos de uma 

forma integral. 
 
 

Ulisses na escola. Pensar na liderança educativa a partir do mito de Aquiles 
  
Antes de entrar na visão e características da liderança para uma educação integral em 
contextos desfavorecidos, vamos inspirar-nos no que nos ensina um mito clássico, com base na 
relação entre Ulisses e Aquiles: Aquiles, na sua fase no gineceo, como figura da época formativa 
antecedente à vida adulta, e Ulisses, como o personagem necessário para sair do estádio 
estético, a fim de aprofundar-se na ética e no combate da vida adulta (Gomá, 2007). 
 
Partiremos essencialmente da análise de Javier Gomá deste mito. Gomá concentra-se acima de 
tudo na evolução subjetiva de Aquiles como um exemplo de um caminho que todo o ser 
humano deve percorrer. Contudo, aqui também pretendemos refletir sobre o papel de Ulisses 
nessa transformação para a vida adulta, que é percorrida na escola: uma transformação que 
coloca Ulisses como um arquétipo de liderança educativa. O mito é de interesse para nós, não 
só porque pode e deve ser lido no contexto do caminho percorrido por cada ser humano, mas 
também porque admite olhares específicos para assuntos em contextos desfavoráveis em que 
o educador e toda a instituição educativa tem de superar dificuldades especiais. 
 
O valor do mito para o conhecimento antropológico 
 
Primeiro, teremos que justificar o porquê de partir da mitologia, para saber que tipo de 
conhecimento é o que obteremos e o que podemos fazer com ele. A relação entre a mitologia e 
a filosofia é antiga. Platão começa um dos livros fundadores da filosofia política não com uma 
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linguagem teórica, mas com uma narrativa de uma situação e um encontro. A República, como 
outros textos platónicos, remete constantemente para histórias e mitos. No centro dessas 
histórias, encontramos os argumentos. Neste contexto, Pieper questiona se o uso recorente de 
histórias é um recurso de ensino que Platão usa para transmitir idéias abstratas ou se é algo 
mais (Pieper, 1984:13). Mais tarde, pergunta retoricamente: "Não poderia ocorrer também que 
a realidade com verdadeiro alcance para o homem não possui a estrutura de conteúdo objetivo 
mas sim a de um evento e que, consequentemente, não pode ser adequadamente capturado 
apenas numa tese, mas sim numa praxeos mimese, na imitação de uma ação, usando a 
linguagem de Aristóteles, ou o que é o mesmo, numa história?" (Pieper, J. 1984:14-15).  
 
De facto, histórias ou certos arquétipos refletem acontecimentos humanos que são 
transmitidos oralmente ou fazem parte de relatos fictícios ou da herança dos povos, que, em 
qualquer caso, expressam verdades em ação; verdades sobre o sentido e que por isso, podem 
continuar a ser interpretadas dentro da cultura de hoje, já que refletem algo essencial, difícil de 
observar de outra forma. Quando Javier Gomá usa o mito de Aquiles no gineceo, como veremos 
mais tarde, para descrever algumas características essenciais do jovem herói, o mito está a 
funcionar não a partir da imaginação pura do filósofo, mas sim através da sua reflexão; está a 
capturar na história mítica um conteúdo antropológico universal e o leitor pode descobrir esta 
verdade precisamente porque é uma verdade reconhecível na sua própria história de vida, 
mesmo milhares de anos depois. É neste sentido que o caráter da história recebido oralmente, 
e não criado ex novo, é relevante. 
 
Os mitos não são como qualquer outra história, não são puro exercício criativo. O seu valor 
reside na sua sobrevivência ao longo do tempo. Essa sobrevivência no tempo é, de certa forma, 
uma garantia da verdade que transmitem. Se pudermos "ouvir" essencialmente o mesmo que 
Platão, é porque os mitos se referem a questões substanciais, geralmente referindo-se ao 
sentido último da vida humana, não resolvido de outra forma. Os mitos não transmitem uma 
verdade material, mas podem transmitir outros tipos de verdades impossíveis de contar fora 
de uma narrativa. 
 
Além disso, o uso de ficções literárias como meio de transmissão do conhecimento também 
não é estranho no campo das organizações (Navarro e Romero, 2012). Neste sentido, a história 
que propomos para pensar sobre a relação educativa e a liderança, pode servir para organizar 
um modelo coerente a partir do qual se pense nas dimensões da liderança que concebe a 
educação de uma forma integral. A ficção funciona aqui como um arquétipo que também 
permite apresentar esse conhecimento em ação, permitindo definir as relações e os conflitos 
que de facto ocorrem entre as diferentes dimensões do modelo. 
 
 
Tétis e Aquiles, o gineceu e Troia: uma breve nota sobre a relação família-escola 
 
Aquiles é levado por sua mãe, Tétis, para a Ilha de Scyros para permanecer escondido do olhar 
de Ulisses. No gineceu, entre mulheres e disfarçado de mulher, vive alheio à Guerra de Troia, 
que é o seu destino. Troia exemplifica a grande epopeia grega e o paradigma do dever para 
com a comunidade. O mito é lido por Gomá (2007) na chave de um modelo de 
desenvolvimento humano que vai desde do estágio estético, típico da infância e adolescência, 
centrado num eu sem obrigações, com todas as suas possibilidades abertas, mas sem as 
concretizar, até ao estágio ético, que caracteriza a vida adulta. É de inegável valor, para a 
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reflexão em educação, dado requerer pensar nas finalidades da vida - e também da educação - 
bem como no caminho necessário para o seu cumprimento, um caminho que não pode ser 
percorrido sem a liderança necessária de Ulisses, o Educador. 
 
A primeira coisa que podemos destacar no mito, é o papel de Tétis, a mãe de Aquiles. Ela é 
apresentada como um arquétipo interessante das relações paterno-filiais, marcadas pelo amor 
e pela proeminência do pai e da mãe na educação dos seus filhos.  Esta é uma questão crucial, 
pois a atitude em relação à própria escola dependerá também das expectativas e 
comportamentos dos pais para com ela, como eles a entendem e, especialmente, o seu papel 
nela, a própria estrutura familiar, o tipo de pressões a que a família é submetida, 
particularmente em contextos desfavorecidos. Se Aquiles conhecia o papel protetor de Tétis, 
também a escola de hoje deve conhecer os seus próprios "Tétis", para agir em conformidade e 
para reinterpretar, na atual conjuntura social, cultural e familiar, o sentido da 
maioritariamente aceite protagonismo do pai e da mãe na educação dos filhos. 
 
Em qualquer caso, e independentemente dos atuais e heterogéneos contextos familiares, a 
relação entre Tétis e Aquiles pode funcionar como um exemplo dos limites estruturais da 
relação familiar para a educação, e da necessidade da escola como uma ajuda diferente para a 
formação humana.  É indiscutível que a família desempenha um papel educativo importante 
(Fontana, Gil Cantero, Reyero: 2013), um papel que tem suas as próprias características com 
consequências para a formação dos alunos: entre elas, afeta de forma especial o 
condicionamento afetivo originário da relação entre pais e filhos, especialmente no que diz 
respeito ao sofrimento dos filhos. Na verdade, Tétis quer evitar que Aquiles morra na Batalha 
de Tróia, cumprindo o oráculo de que ela mesma está ciente. A mãe de Aquiles, logicamente 
preocupada, tenta contornar esse evento fatal na vida do seu filho, trancando-o no gineceu e 
disfarçando-o como uma mulher, para que Ulisses não o pudesse encontrar. Tétis, com esta 
atitude, exemplifica duas coisas. Primeiro, que a aprendizagem da mortalidade, que é a 
aprendizagem do sofrimento, dor e frustração, é feita muitas vezes de costas para a família, 
pois os pais não podem facilmente e sem ajuda percorrer esse caminho4. Em segundo lugar, 
que Ulisses, um exemplo de vida para a cidadania, será o professor encarregado de tirar 
Aquiles dessa vida familiar para apresentá-lo às exigências da vida política.   
 
Sem reconhecer a complexidade desses laços afetivos e emocionais de origem, é difícil que as 
instituições de ensino possam estabelcer uma relação correta, exigindo um espaço próprio que 
os pais devam conhecer e respeitar. Ambos os personagens e ambos os espaços são 
necessários para a vida de Aquiles e ambos são, por sua vez, insuficientes. Discursos que não 
levem em conta esta dificuldade base, não poderão responder às dificuldades que as relações 
familiares sofrem na vida real.  Não há dúvida de que os discursos educacionais atuais 
enfatizam o envolvimento necessário da família na vida escolar (Bolívar, 2006; Epstein, 2001; 
Egido e Bertrán, 2017).  No entanto, também é comum que as escolas se queixem da 
dificuldade que os pais têm em articular tal  envolvimento. "Nos últimos tempos, os 
professores têm-se quiexado, e com razão, sobre como, face a certas situações de conflito, a 
atitude mais comum dos pais é apoiar os seus filhos, em vez de colaborar" (Bolívar, 2006:133).  
 

                                                      
4 Não podemos ler esta afirmação de forma dogmática. É evidente que há pais que expressam no seu caminho uma atitude até 
heróica no fortalecimento das crianças em face da adversidade, mas não há como negar a relação prática entre a ligação afetiva e 
o medo do sofrimento, especialmente em relação àqueles que são mais queridos. 
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A conversão dos pais em clientes e consumidores acentua uma relação crítica entre os dois 
mundos e promove uma desconfiança crescente entre pais e professores (Calvo, Carrasco, 
Amor, 2016). Esta desconfiança não pode ser quebrada distorcendo os fins próprios da escola 
ou da família, mas sim explicando as diferenças complementares. Nenhum espaço por si só, 
pode oferecer uma educação integral, e ambos devem respeitar as suas diferenças essenciais, 
espaços e tempos. Mas o perigo para uma liderança nascida de uma concepção integral de 
educação é não reconhecer as limitações e oportunidades que oferece a sua posição particular. 
Continuando com a metáfora, Ulisses não é Tétis e tem objetivos e papéis diferentes dos de 
Tétis. Querer o desenvolvimento integral da pessoa requer reconhecer que um aluno se 
desenvolve tanto em instituições de ensino como em muitos outros espaços. 
 
Compreendendo a relação Tétis-Ulisses, podemos pensar na liderança de Aquiles em termos 
de uma tensão criativa com "os de casa", liderando o caminho para o espaço de cidadania, do 
público. A escola não é, nesse sentido, outra família. 
 
O modelo de liderança que propomos não pode ser alheio às dificuldades particulares que as 
famílias em situações mais desfavorecidas enfrentam. Também não significa que o 
conhecimento destas dificuldades não é necessário ou útil. Nem que as famílias devem estar à 
margem da escola. Existem inúmeros estudos sobre os benefícios das comunidades de 
aprendizagem ou outros modos de incluir as famílias na escola. Nesses ambientes, 
possivelmente, a escola pode e deve fazer um trabalho importante para recuperar 
precisamente uma determinada estrutura familiar, mas não podemos esquecer que, como diz o 
filósofo Alasdair MacIntyre "o que aqueles que cumprem o papel de um bom pai conseguem é 
levar a criança ao ponto em que ele é educado, não só por eles, mas também por outra 
diversidade de professores" (MacIntyre, 2001:110). Ele parece sugerir que seria suficiente 
serem família e agirem como tal. Ou seja, o seu trabalho seria incentivar, conversar com os 
seus filhos sobre o que eles fazem na escola, manter grandes expectativas e incentivar bons 
hábitos de leitura (Castro, et al, 2015). Não parece que faça falta estar na escola o dia todo para 
fazer isto e fazê-lo bem. 
 
A transição do ambiente familiar para a vida comunitária através da escola, ou o que se torna a 
conversão da criança num adulto, também é exemplificada no mito analisado por Gomá. 
Descreve uma evolução contada na relação com a cidade, em relação à vida pública, e que deve 
ser vivida por cada pessoa. A criança e o adolescente trancados no seu eu devem trilhar um 
caminho até a maturidade, que é temporalmente extenso, com a ajuda de adultos, e em que 
percorre diferentes etapas. Cada uma deles requer qeu se repense como a liderança é exercida. 
Lembremos que, na história mítica, o pequeno Aquiles é inicialmente educado pelo centauro 
Quíon nas artes e na guerra, antes de ser empurrado por Ulisses para dar o último salto de 
compromisso para com a sua comunidade.  
 
Nesse caminho, o ser humano passa por diferentes fases: "Na infância, a criança vive em 
harmonia com o cosmos sentindo-se segura e protegida como uma parte natural do mesmo" 
(Goma, 2007:83).  Na adolescência, a pessoa já vislumbra as exigências da vida adulta para as 
quais ainda não quer ir porque não quer morrer e a vida adulta consiste, em certo sentido, em 
aprender a morrer. Assim, a vida antes da idade adulta, o tempo do eu absoluto, é estranha às 
exigências da cidade, mesmo existindo tensão em relação a ela, porque o ser humano nasce na 
polis e é na polis onde tem que ganhar a vida enquanto a perde. Nisto precisamente reside o 
segredo da vida comunitária versus o individualismo. Liderar este caminho humana é uma 
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tarefa difícil no mundo do individualismo. Uma educação correta que conjugue o papel da 
liberdade individual com o que desempenha nas nossa vidas o compromisso com os outros é 
essencial, e a escola é um quadro perfeito para liderar o desenvolvimento dessas duas 
dimensões. 
 
Ulisses tem um objetivo e toma decisões 
 
Ulisses é um herói para os gregos, alguém que reflete algumas virtudes destacadas pela 
comunidade em grau pleno. É uma pessoa numa certa encruzilhada que, nas suas decisões e na 
sua ação, supera as dificuldades que tem que enfrentar na sua procura da Justiça. É um 
arquétipo do que podemos ser. 
 
Usando a figura de Ulisses, uma pessoa, para falar de liderança educativa, pressupõe já o 
reconhecimento de uma certa hierarquia, necessária desde logo nas tarefas educativas. 
Significa também colocar-se numa posição reflexiva em torno da autoridade na educação (a 
auctoritas dos romanos, como reconhecimento social e influência no grupo por contraponto à 
potestas, como o poder político imposto pela força coerciva) ou quanto aos limites de alguns 
conceitos difundidos e aceites na abundante literatura sobre liderança. 
 
O eixo principal que sustenta o debate é o seguinte: diante da liderança burocrática que apenas 
distribui ordens que resolvem as necessidades do dia-a-dia, há aquela cuja principal função é 
orientar e conhecer as várias vontades de forma a comprometê-las na tarefa comum e, ao 
mesmo tempo, distribuir responsabilidades. Nada disso tem a ver com uma interpretação 
"líquida" ou "horizontal" de liderança, que não assume as consequências das decisões ou que 
as dilui num clima de responsabilidade anónima ou indeterminada. 
 
Em 2015, o jornal El País publicou um caso interessante para a reflexão aqui em questão5. O 
jornal ecoou o blog de Brandon Stanton. Foi perguntado a um  menino de 13 anos, Vidal 
Chastanet, que morava em Brownsville, um bairro deprimido em Brooklyn, quem era a pessoa 
mais influente na sua vida. O menino respondeu: "A diretora da minha escola, Nadia Lopez". À 
pergunta do porquê, respondeu: "Quando ficamos em apuros, ela nunca nos suspende ou 
expulsa. Ele chama-nos ao seu gabinete e explica como é a sociedade que nos rodeia. E diz-nos 
que cada vez que alguém falha na escola, uma nova cela é construída. Uma vez ela disse para 
nos pormos todos de pé e foi-nos dizendo um a um porque éramos importantes." Stanton quis 
ir visitá-la e encontrou-a a angariar fundos para levar os seus alunos a Harvard, para que o 
vissem como um objetivo alcancável. (Marcos, 2015). 
 
Não sabemos muito mais sobre seu estilo diretivo. Mas sabemos que fundou uma escola num 
bairro difícil, que tem um objetivo claro, determinação e estratégia. Sabemos que é Ulisses a 
entrar no gineceu de Scyros. 
 
Nesta história de Aquiles, Ulisses é um personagem essencial. Aquiles não se tornará o melhor 
dos Achenes sem o chamamento de Ulisses, que representa o protótipo da liderança educativa. 
A primeira coisa que caracteriza Ulisses como um líder é que tem um objetivo. Ulisses 
recebe uma missão da comunidade.  Tem de conseguir que Aquiles vá para a guerra. Ele sabe o 
que quer e organiza a sua ação com base nesse objetivo final. Ulisses quer levar Aquiles a uma 

                                                      
5 https://verne.elpais.com/verne/2015/01/30/articulo/1422631409_298225.html 
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guerra específica e não a uma qualquer; à Guerra de Tróia, o episódio fundador dos gregos; ele 
quer tirá-lo da sua cómoda adolescência no gineceu, onde está entretido entre donzelas e jogos 
infantis.  
 
Já vimos isso muitas vezes. A aspiração a algo grande é indispensável como um motor 
educativo. No filme Chain of Favors surpreende o que o professor propõe: "pense em algo que 
mude o mundo e coloque-o em prática". Certamente nem todos os alunos da sua pequena 
turma entrarão no desafio, mas aquele que entrar não voltará a ser o mesmo. A pedagogia da 
exigência de que George Steiner e Cécile Ladjali nos falam, é crucial. Não desistir do melhor não 
significa necessariamente começar com o mais difícil, mas definir-se um objetivo importante.  
 
Quando Anne Sullivan conheceu Hellen Keller, ela não viu o que os outros viam, uma menina 
surda, cega e muda que só podia inspirar compaixão; ela, passando por cima do 
sentimentalismo, viu possibilidades que outros que sem dúvida também a amavam, como os 
seus pais, não podiam imaginar ou sequer suspeitar. 
 
Os grandes objetivos, como os propostos por Ulisses, Sullivan, The League Ladjali, Steiner ou o 
imaginário Professor Eugene Simonet têm a virtualidade de pôr em jogo a totalidade da 
pessoa. Na Guerra de Tróia, Aquiles colocará o melhor de si em jogo. As suas habilidades 
intelectuais, as suas destrezas de combate, o seu treino físico e a sua capacidade de resistir à 
dificuldade. Qualquer novo projeto de liderança necessita de um certo desejo de especialização 
ou diferenciação, alguma dose de entusiasmo e determinação suficiente para estruturar a 
escola sobre uma base de objetivos de desenvolvimento claros.   
 
Ulisses elabora uma estratégia 
 
Arrastar Aquiles para Tróia não é tarefa fácil, porque, para além da sua óbvia imaturidade, o 
seu contexto jogou contra os planos de Ulisses. Escondido e disfarçado como uma mulher, não 
era reconhecível. O Rei Licomedes não ajudou. Negou que ele estava lá e deu permissão para 
que o Aapeople o procurasse, mas sem sucesso. É então que Ulisses elabora uma estratégia e 
viaja para Scyros disfarçado de comerciante. 
 
Todos os grandes reformadores educacionais projetaram estratégias, mas antes de fazê-lo em 
relação à liderança escolar, fizeram-no sobre a sua própria prática educativa: de Pestalozzi a 
Montessori, de Lancaster a Dewey, todos pensaram ou adaptaram algum modelo educativo. Os 
problemas educacionais não são resolvidos facilmente. Requerem modelos e estudo, exigem 
estratégia. Podemos projetar um curso de liderança educativa sem pensar nos objetivos da 
educação? Nas suas dificuldades reais? Podemos saltar esse passo se queremos fazer algo 
realmente valioso? Não deveríamos incluir espaços de reflexão sobre o que queremos e como o 
queremos alcançar? 
 
O escudo e a trombeta 
 
Como reconhecer um entre muitos? Como chamar a sua atenção para o reconhecer ou uma vez 
reconhecido, atraí-lo? Lembremo-nos que Ulisses disfarçado chega a Scyrus e apresenta-se em 
frente ao gineceu com presentes para as mulheres. Entre eles, colocou um escudo e uma lança. 
Manda fazer soar a trompeta e Aquiles, acreditando na chegada do inimigo e à vista das armas, 
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revela-se. Este interessante episódio convida-nos a pensar em alguns recursos para a liderança 
educativa. 
 
Em primeiro lugar, requer um mecanismo de abordagem que não é dado e que necessita de 
ferramentas para facilitar essa aproximação. No caso das escolas, essas armas são as matérias 
ensinadas. Os professores são educadores através das várias disciplinas. Nisso consiste o ofício 
de educar em instituições escolares. A liderança educativa que não defina o seu objetivo ou 
comece com o académico, estará a pensar nas escolas e institutos de forma distorcida. A 
principal função da escola é a transmissão cultural e essa transmissão não só está relacionada 
com a dimensão cognitiva, como com a dimensão afetiva de várias maneiras; os resultados, por 
exemplo, melhoram o auto-conceito e as próprias relações familiares (Giofr, Borella e 
Mammarella, 2017). 
 
A liderança para a educação integral passará, como sempre, por melhorar o desempenho dos 
professores, vinculando-os aos objetivos da escola, valorizando o seu trabalho de ensino e não 
necessariamente sobrecarregando esse trabalho com outros aparentemente importantes, mas, 
no fundo, supérfluos. As armas do professor são as matérias e a sua capacidade de ligação com 
os alunos. 
 
Mas dizer isto é pouco. Qualquer reflexão sobre a liderança educativa nesta dimensão de 
conteúdo terá que tomar uma posição perante alguns problemas típicos do nosso tempo e dos 
destinatários do nosso programa: as escolas desfavorecidos. O primeiro tem a ver com a 
ligação entre o conteúdo e as competências. Isso implica, por exemplo, tanto a avaliação como 
as metodologias. O debate é amplo e tratado profundamente em muitos lugares. Teremos de 
situarmo-nos, por um lado, perante as propostas que reivindicam um retorno clássico ao 
conteúdo. Em que sentido o discurso das competências veio trazer algo positivo. Por outro 
lado, teremos de ter cuidado com o ênfase excessivo que tem sido colocado na novidade 
metodológica, especialmente quando alguns estudos já o põe em questão (Stockard, Wood, 
Coughlin e Rasplica 2018). No que diz respeito aos nossos destinatários, teremos de debater 
com aqueles que nos acusam de querer instruir em vez de reconstruir vidas em dificuldade, 
esquecendo o caráter curativo de uma vida de estudo bem orientada. 
 
A Guerra de Tróia: Um Destino para Ulisses 
 
Não há aventura formativa, não há necessidade de tirar os alunos de algum sítio se não é para 
levá-los a outro. Pensar na educação a partir deste mito, é pensar sobre os propósitos da escola 
e acima de tudo as suas finalidades públicas. 
 
A própria liderança educativa da escola visa o desenvolvimento do eu com o objetivo de 
participação no espaço público. A escola é entendida na dimensão da formação para a 
cidadania. Uma citação de Meirieu a este respeito: "A escola é uma instituição na qual as 
relações entre as pessoas, toda a gestão diária e todo o ambiente material, conspiram. Do 
ponto de vista etimológico "respiram juntos" para instituir uma forma particular de atividade 
humana baseada em valores específicos: o reconhecimento da alteridade, a exigência por 
precisão, o rigor e a verdade. A aprendizagem conjunta da construção do bem comum e da 
capacidade de pensar por si mesmo" (Meirieu, 2006:95). Chegar a tudo isto depende do 
conceito de pessoa de onde partimos e de como nada do que a constitui seja deixado de fora de 
uma educação que entendemos ser integral. 
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2. LIDERANÇA PARA UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL (LEI) 
 
2.1. Antecedentes 
 
Para o desenvolvimento do quadro teórico do programa LEI, foi realizado um amplo escrutínio 
de fontes documentais de diferente natureza. Entre elas, a literatura científica teórica e 
empírica mais relevante sobre liderança escolar em contextos desfavorecidos, bem como as 
orientações emanadas de vários organismos nacionais e internacionais a este respeito. Foi 
igualmente realizada uma análise exaustiva dos quadros de competências e dos programas de 
formação em direção escolar utilizados em diferentes países e em vários projectos destinados 
a promover a gestão eficaz das escolas em ambientes desfavorecidos, que podem ser 
considerados modelos de referência para aquele aqui apresentado. 
 
Dentro das abordagens teóricas e de investigação que estão mais especificamente ligadas ao 
nosso programa de formação, tem-se dado uma atenção preferencial à liderança pela justiça 
social.  Esta corrente já tem uma tradição consolidada no âmbito internacional (Ayers, Quin e 
Stovall, 2009; Blackmore, 2009; Blankstein e Houston, 2011;  Bogotch e Shields, 2014; 
Ishimaru e Galloway, 2015; Jean-Marie, 2008; Marshall e Oliva, 2006; Theoharis, 2007, 2009, 
2010) e, no contexto espanhol, tem sido abordado em profundidade pela Rede de Investigação 
sobre Liderança e Melhoria Educacional (RILME). Em relação a este, cabe destacar o trabalho 
realizado por autores como Bolívar, López e Murillo (2013); Gómez-Hurtado (2014, 2018); 
González-González (2014); Martínez-Valdivia, García-Martínez e Higueras (2018); Murillo e 
Hernández-Castilla (2014); Ritacco (2011); Silva etal., (2017); ou Tintoré (2018), entre outros. 
Os valores promovidos a partir desta abordagem, em que diferentes modelos e estilos de 
liderança podem ser acomodados, são particularmente relevantes para o programa aqui 
proposto, uma vez que se voltam para o trabalho dos dirigentes escolares pelo bem comum, a 
educação inclusiva, o respeito pelos outros e a busca de uma sociedade mais justa.   
 
Em estreita relação com o anterior, foram objeto de uma análsie detalhada os trabalhos que 
abordam a liderança escolar no âmbito da educação inclusiva e da equidade 
desenvolvidos por autores amplamente reconhecidos a nível internacional como Ainscow, Day 
ou Leithwood. Precisamente, na sua recente revisão da literatura, Leithwood, Harris e Hopkins 
(2019) afirmam que a equidade é com toda a probabilidade o resultado mais importante de 
boas práticas de liderança. Nesta linha, foram revistos também estudos realizados no contexto 
espanhol, como os de Azorín (2018), também foram revisados; Civis e Longas (2015); 
Fernández-Batanero e Hernández-Fernández (2013); Iranzo, Tierno e Barrios (2014); León 
(2012); León e Moreno (2018); Llorent, Cobano e Navarro (2019); Moliner, Sales e Escobedo 
(2016); e Sales, Moliner, Omiama e Lozano (2018). 
 
Para a base do programa foram também incluídas investigações relevantes de diferentes 
perspectivas metodológicas (quantitativas, qualitativas e mistas) sobre liderança escolar em 
contextos desfavorecidos. Entre elas, aquelas realizados no âmbito do projeto ISSPP 
(International Successful School Principalship Project), que tem como um dos seus focos a 
gestão escolar em escolas de baixo desempenho em contextos desfavorecidos (Dia, 2005, 
2014; Day e Gurr, 2014; Dia e Hong, 2016; Moos, Johansson e Day, 2011) e em que participam 
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25 países, incluindo Espanha (Morales, Higueras, Martín e Domingo, 2017; Moral, Martín, 
Martínez e Olmo, 2018). As revisões de investigação sobre este tema também têm sido úteis, 
como as feitas por Harris e Chapman (2002), Robinson, Hohepa e Lloyd (2009) ou Robinson, 
Lloyd e Rowe (2014), entre outros.  No contexto espanhol, recorreu-se a vários estudos que 
exploram o papel que os dirigentes escolares desempenham nas escolas capazes de sustentar 
linhas de mudança e de melhoria institucional (López-Yáñez e Lavié, 2010; López-Yáñez e 
Sánchez-Moreno, 2013; Olmo, 2017). 
 
No que diz respeito às contribuições das principais agências internacionais ligadas à educação, 
a liderança escolar tem sido uma questão central nas agendas da União Europeia, OCDE, 
UNESCO ou OIE. Entre a ampla gama de propostas e recomendações dessas agências, tem-se 
prioritizado especialmente as que vinculam liderança com equidade. 
 
No que diz respeito aos regulamentos de outros países, foram analisados os padrões 
profissionais de gestão escolar da Austrália, Chile, Escócia, Inglaterra e País de Gales, Ontário 
(Canadá) e Estados Unidos. Em particular, neste último país, a importância crescente do 
assunto em questão é clara, uma vez que, ao contrário dos anteriores, a edição dos padrões dos 
dirigentes escolares publicados em 2015 já contempla especificamente a equidade. Em 
Espanha, trabalhou-se aspectos regulatórios da gestão escolar6 e aprofundou-se no Marco 
Espanhol para uma Boa Gestão Escolar que, embora não prescritivo, reflete a visão de 
liderança partilhada nas escolas de especialistas como Antonio Bolívar e das principais 
associações de diretores.7 

Junto com o referido, o projeto do programa examinou alguns modelos de liderança que 
serviram como referência à nossa proposta. Embora projetos como o Central5, Ashoka e suas 
escolas Changemaker8 ou o programa Liderança para a Aprendizagem da Fundação Caixa9  
tenham sido estudados, foram particularmente aprofundados dois projetos especificamente 
voltados para a liderança para a equidade e inclusão.10 
 
O primeiro desses projetos é a Distributed Leadership for Equity and Learning (DLE),     
desenvolvida pela European Policy Network on School Leadership (EPNoSL). Com base numa 
abordagem que integra os valores da democracia holística, aprendizagem holística e justiça 
social. Este projeto formula a base teórica de um modelo de liderança (Woods, 2015) que se 
utiliza para desenhar um conjunto de ferramentas de reflexão, boas práticas e recursos 
organizados em torno de várias dimensões-chave ou alavancas-chave de mudança.11 
 
O segundo projeto, UNESCO: Leading Inclusive School Development, foi desenvolvido pelo 
International Bureau of Education (IBE), partindo da ideia de que a aprendizagem para todos e 
a criação de escolas inclusivas está no centro do Marco de Ação de 2030 da UNESCO, destinado 
a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Com base na abordagem 

                                                      
6 Sancho Gargallo, M.A. (2014), “Autonomía y Liderazgo en la LOMCE”, en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
núm. 46, pp. 56-63. 
7 FEDADi - FEDAIP - FEAE (2017). Um quadro espanhol para uma boa gestão escolar. http://www.fedadi.org/?p=1958 
8 Schratz, M. eoutros. (2013). A arte e a ciência de liderar uma escola. Central5: Uma visão da Europa Central sobre competências 
para os dirigentes escolares. Budapeste: Fundação Pública Tempus. 
9 https://spain.ashoka.org/educacion-changemaker/escuelas-changemaker/ 
10https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/educaixa/programa-de-liderazgo-para-el-aprendizaje 
11 Disponível em http://www.schoolleadership.eu/ 

http://www.fedadi.org/?p=1958
https://spain.ashoka.org/educacion-changemaker/escuelas-changemaker/
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/educaixa/programa-de-liderazgo-para-el-aprendizaje
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educativa inclusiva da Ainscow (2016), foi formado um "pacote de recursos"12 para facilitar a 
mudança em educação, incluindo um conjunto de ferramentas destinadas a apoiar a direção 
das escolas inclusivas. O objetivo dessas ferramentas é especificamente ajudar os diretores e 
membros da equipa de direção de escolas em diferentes contextos e locais a desenvolver as 
suas escolas para que todos os alunos se sintam bem-vindos e apoiados na sua aprendizagem. 

 
 
2.2. Definição, objetivos e características da liderança para uma educação integral em 
contextos desfavorecidos 
 

Este programa de liderança procura a educação integral (LEI) para estudantes de meios sociais 
desfavorecidos. Os domínios de ação da LEI integram diferentes dimensões da pessoa, que cresce 

e se desenvolve numa escola concebida como uma comunidade de aprendizagem cívica e de 
transmissão cultural. 

 
 
ABORDAGEM ANTROPOLÓGICA 
 
Uma liderança para a educação integral é uma liderança distinta de outros modelos de 
liderança existentes e também muito consciente, não só dos seus próprios limites, mas da 
necessidade de encontrar os equilíbrios certos. Por um lado, não deve voar tão alto que cai em 
visões irrealistas e alvos inatingíveis, alheios à realidade ou ao contexto. Mas também não deve 
voar rente à terra, de modo a não perturbar o status quo ou bloquear as saídas do “labirinto 
escolar" de tal forma que não permita elevar o líder acima das realidades que se impõe no dia-
a-dia. Com base no mito de Ícaro13, o professor Cabral, no seu livro O novo voo de Ícaro (1999) 
afirma que "voar para ver o mundo em que vivemos é a nossa verdadeira vocação como 
educadores", pois aprendemos a ver não só a "nossa casa, mas o bairro e as ruas e a cidade e os 
campos e as pessoas que conhecemos e aquelas que podemos vir a conhecer e um horizonte 
sem fim".14 
 

1. Com esta reflexão, tentamos explicar algo muito importante nos processos de mudança 
da cultura organizacional: a liderança para uma educação integral representa uma 
mudança de paradigma para escolas e professores. É preciso tempo e esforço. Os 
líderes educacionais devem assumir o papel de "destabilizar a organização, forçando 
os seus membros a perguntarem-se continuamente o que fazem, por que o fazem, 
como o fazem e para quem o fazem.” 15 Do ponto de vista do investigador, "se o nosso 
vôo é demasiado baixo, corre sem agarrar o gargalo do fundamentalismo; se é 

                                                      
12 IBE-UNESCO (2016)). Alcançando todos os alunos. Um pacote de recursos para apoiar a educação inclusiva. Genebra: Gabinete 
Internacional de Educação. 
13 Na mitologia grega, Ícaro é filho do arquiteto Daedalus, construtor do labirinto para o minotauro na ilha de Creta. Pai e filho, 
prisioneiros do rei Minos de Creta, decidem escapar da ilha, construindo um par de asas, ligando penas, enfiando as penas centrais 
e encerando os lados.  
Daedalus avisou Ícaro que ele deveria permanecer numa altitude média, porque se ele ficasse muito perto do sol, este derreteria a 
cera que ligava as asas.  Mas, Ícaro, animado com o impulso das suas asas, subiu cada vez mais alto e, esquecendo o conselho do 
seu pai, a cera das asas derreteu e ele caiu no mar. 
14 Cabral, R. F. (1999). O novo voo de Ícaro. Discursos sobre educação. Lisboa: Ensino Superior da Educação. (p. 79). 
15 Ibid., 94. 
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demasiado alto, é perdido na irrelevância das experiências não contextualizadas, e 
como a cera das asas de Ícaro, desfaz-se na frustrada realização dessa realidade." 16 

 
Daedalus, pai de Ícaro, descobriu que o ar era um caminho para a liberdade, para uma 
experiência criativa que os levaria a algum novo lugar. A liberdade criativa de Daedalus 
também é um desafio para a liderança dos diretores das escolas. Embora existam limitações, 
barreiras, dificuldades, leis e regulamentos rígidos e lineares, a liderança educativa tem um 
amplo espaço de liberdade, criação, de busca de novas possibilidades para a organização 
educativa. Para Cabral, "a maior vocação da educação é aproveitar ao máximo a liberdade 
inerente à busca de experiências ousadas, de visões estimulantes, de caminhos 
verdadeiramente transformadores", nos quais a liberdade é apresentada como um processo de 
desenvolvimento, um caminho para uma educação com valores, "uma educação que 
transforma não só alunos e professores, mas também os pais, a comunidade e, por fim, o 
mundo".17 
 
A educação integral da criança não pode deixar ninguém de fora. Encontrar formas de 
liberdade para a educação integral da criança é também contribuir para um mundo livre, mais 
justo e mais democrático, ou seja, um mundo melhor, baseado numa dimensão comunitária, 
em que se está com os outros e em conjunto com os outros. 
 
 
FOCO PEDAGOGICO 
 
Grande parte da literatura sobre liderança concentra-se em alcançar um melhor desempenho 
académico por parte dos alunos, baseando-se principalmente nos resultados de testes 
padronizados. A LEI tem dois elementos diferenciadores que lhe são próprios e "infectam" 
muitos outros aspectos de seu desempenho. 
 
Primeiro, e como motivação última, o ênfase está na educação integral do estudante, como 
vimos acima. A nossa pretensão não é fazer uma definição do que "deve ser" a educação ou 
uma enumeração dos valores cognitivos e não cognitivos dos alunos. No entanto, esta 
abordagem enfatiza que o valor do aluno não reside nos seus resultados em testes (alguém que 
acabará por se tornar um bom candidato para uma universidade de prestígio), mas que todas 
as ações da escola consideram a pessoa como um todo, tendo em conta, como vimos, as suas 
dimensões distintas (cognitivas, emocionais, corporais, estéticas, espirituais...). O objetivo 
deste tipo de liderança é capacitar os alunos para reconhecerem o seu valor inalienável como 
pessoas, gerar altas expectativas quanto às suas possibilidades atuais e futuras e possibilitar a 
transformação dos seus contextos de origem. 
 
Em segundo lugar, o programa LEI foi especificamente pensado para escolas que trabalham em 
contextos particularmente difíceis. Temos como destinatários contextos mais deprimidos onde 
a ação educativa deveria ter um maior poder transformador para criar maior equidade e 
melhorar as condições dos contextos de origem dos alunos (familiar, emocional, de segurança, 
intelectual e de bem-estar). A LEI tem uma visão otimista do presente e do futuro dos alunos. 
Além disso, e precisamente por causa do contexto de especial dificuldade, uma liderança 

                                                      
16 Ibid., pp. 63-64. 
17 Ibid., 155. 
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destas caracteriza-se pela sua intenção de se abrir e se relacionar com o meio e, 
posteriormente, ser um ponto de referência para a sua transformação e melhoria. 
 
Com base nestas duas premissas, numa época em que o conceito de "autoridade" adquiriu 
conotações negativas, o programa LEI quer recuperar a noção romana de auctoritas, como 
vimos acima, ao descrever a personalidade de Ulisses; ou seja, ciente de que é necessário que 
uma pessoa ou equipa exerça a liderança de uma organização, as indicações da auctoritas não 
são impostas ao resto, mas a adesão dos membros da organização é conquistada através do 
exemplo e da convicção dos líderes. A ideia subjacente é a de que as pessoas que estão ao lado 
do líder melhoram, mudam interiormente, tiram o melhor de si mesmas, tendo sempre em 
mente uma liderança amplamente distribuída (widely distributed), onde o papel dos líderes 
naturais da organização é valorizado e integrado no novo projeto. Nestas escolas, o 
compromisso ético do próprio líder é uma condição necessária e está alinhado com a busca da 
equidade, inclusão e expectativas de melhoria das pessoas e do meio ambiente. Certamente 
não é uma tarefa fácil, mas pode ser realizada com entusiasmo a ponto de mudar uma 
organização e o seu ambiente, começando com algumas ações e estratégias particulares. 
 
O primeiro elo na cadeia de transformação da escola é estabelecer a visão da organização.  
Onde queremos que esteja a nossa escola nos próximos anos? Como sonhamos que seja onde 
queremos chegar? Para isso, o nosso esforço deve ser destinado a definir objetivos viáveis, que 
envolvam toda a organização (cultura de participação). Após a definição da visão da escola e a 
sua concretização em objetivos específicos - que explicitarão a importância do conceito de EI e 
as dimensões da pessoa que serão objeto de atuação educativa -, os líderes empreenderão a 
sua concretização com determinação, confiança e compromisso. 
 
No tipo de contextos desfavorecidos aos quais este programa é direcionado, é concebida uma 
liderança adaptativa, ou seja, é necessária uma liderança flexível e adaptada aos contextos, 
orientadora e com atenção ao acompanhamento de professores, alunos e famílias. De certa 
forma, procura-se praticar nas escolas uma liderança amplamente distribuída, não através de 
assembleias para todas as decisões, mas aproveitando os canais de participação criados para 
disseminar a visão. 
 
Logicamente, o sistema de relações, o clima da escola, é outro dos fatores essenciais da LEI. A 
liderança estabelece relações específicas com cada membro da comunidade educativa: com as 
famílias (respeitando os papeis de cada um e justificando quem faz o quê, embora criando 
espaços permeáveis); com os professores (definindo objetivos de aprendizagem, valorizando 
sua competência profissional e o seu papel como transmissores de cultura e conhecimento, 
como ferramenta para a promoção da educação integral); e com os alunos (cujo 
desenvolvimento educativo é considerado um todo multidimensional). Consequentemente, 
esta liderança considera a escola uma comunidade, como um espaço de aprendizagem cívica 
(visão que se relaciona com o serviço da polis). 
 
O nosso programa procura fornecer ferramentas para que os líderes melhorem sua própria 
escola e sejam capazes de identificar as suas necessidades específicas. Embora os objectivos 
comuns do programa estejam definidos, os meios e alguns dos objectivos específicos devem 
ser particularizados para cada uma das escolas e definidos por si. A partir de uma visão 
partilhada, cada escola deve estabelecer sua própria missão e visão. 
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Resumindo, as características da liderança para a educação integral (LEI) baseiam-se no 
equilíbrio e articulação de um conjunto de conhecimentos práticos a partir de um quadro 
conceptual educativo multidimensional, expresso num conjunto de práticas de liderança ou de 
domínios de ação que, como veremos abaixo, estão intimamente relacionados com a visão e 
valores, com o ambiente, com o desenvolvimento profissional dos professores e com o 
processo de aprendizagem e ensino. 
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SEGUNDA PARTE: DA TEORIA À PRÁTICA 
 

Domínios de liderança para educação integral em meios desfavorecidos 
 
A escola é um verdadeiro instrumento para a construção integral do ser humano, já que é lá onde 

os alunos passam uma boa parte da sua vida, entre 18 e 25 anos. A escola não é apenas a 
preparação para a vida; a escola é a própria vida, uma experiência relacional e educativa que 

dura mais de 20 anos. As estratégias de liderança podem potenciar uma cultura escolar que não 
exclui horizontes de esperança. A escola pode ser um espaço de experiência em liberdade, de 

desenvolvimento de inteligência, de busca da verdade, de abertura a horizontes de esperança, de 
vivência de solidariedade e de ação ética. 

 
 
 
O foco central da LEI é a crença de que todas as pessoas, todos os alunos, têm um valor 
extraordinário como seres complexos, compostos por múltiplas dimensões além da sua 
componente puramente cognitiva. Os alunos podem ser educados atendendo a esta concepção 
integral da pessoa, de forma a que seja dada atenção aos seus vários talentos potenciais, 
como alavanca para obter o seu envolvimento nas aprendizagens que vão desde a atenção e 
cuidado com o corpo à questão do significado das coisas. Esta consideração da pessoa, do 
ponto de vista antropológico, como unidade integral inalienável é especialmente decisiva em 
ambientes ou contextos problemáticos e social, economica e culturalmente desfavorecidos. 
 
Goleman (2018) sistematiza os cinco componentes da inteligência emocional em ação: 
autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e aptidão social. Algumas características 
ligadas a esses componentes, como autoconfiança, autoavaliação realista, confiabilidade e 
integridade, abertura à mudança, forte impulso para alcançar objetivos, otimismo, mesmo 
diante do fracasso, competição desenvolvimento de talentos, sensibilidade intercultural, 
prestação de serviços a clientes e beneficiários, eficácia em fazer mudanças, persuasão, 
competência para criar e liderar equipes, têm uma relação importante com o sucesso da escola. 
 
A liderança de um projeto de educação integral em contextos desfavorecidos é uma jornada de 
reinvenção, que utiliza como carta de apresentação um projeto educativo de transformação 
para todos os membros da comunidade educativa, com a vocação de antecipar esperança no 
futuro. 
 
O líder da escola deve ser o catalisador para a mudança pedagógica. Para Cabral, "esses líderes 
combinam uma direção clara com a criação de espaços em que outros possam tomar 
iniciativas: são diretos, incisivos, mas com uma capacidade efetiva de ouvir".18 
 
Este programa de liderança coloca o foco, de forma específica e própria, em quatro domínios 
de ação, descritos como substantivos na literatura sobre liderança educativa: uma visão 
específica da escola que é transmitida aos membros do comunidade educativa, uma nova 
abordagem para a organização, uma interpretação do currículo e um processo contínuo de 

                                                      
18 Ibid. 77.  
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desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das relações com professores, 
familiares e alunos.19 
 
 
A visão da escola na liderança da LEI 
 
Um dos desafios enfrentados por qualquer modelo de liderança é criar um paradigma de ação 
baseado numa visão que abra caminhos para o futuro, que tome decisões e assuma riscos e 
adversidades, que crie uma cultura escolar, que baseie o currículo numa filosofia e pedagogia 
de aprendizagem. 
 
O Professor Silva (2010), no seu trabalho sobre liderança e escolas, relaciona os pilares da 
visão com a missão e com o propósito de alcançá-la com os recursos e forças disponíveis: "Um 
líder sem uma visão clara do que quer para o futuro (visão) e o que ele quer no presente 
(missão), nunca poderá ser um bom líder." 
 
A partir de uma perspectiva semelhante, Bennis e Nanus (2001) referem-se à visão como uma 
imagem mental de um possível e desejável futuro estado da organização escolar: "Esta 
imagem, a que podemos chamar de visão, pode ser vaga como um sonho ou precisa como uma 
expressão de uma meta ou missão. O crucial é que uma visão é o presságio de um futuro 
realista, credível e atrativo para a organização, e que este futuro, em alguns aspectos 
importantes, seja melhor do que a situação atual."  
 
Muitos autores concordam que a consolidação institucional da visão é muitas vezes refletida 
num projeto, muitas vezes chamado de plano estratégico, cujo conhecimento por parte da 
comunidade educativa permite a capacidade de ação comum dos membros da organização e 
serve, simultaneamente, como um farol para o interior e exterior da escola. Para partilhar a 
visão, as equipas de gestão e os líderes intermediários desempenham um papel fundamental 
na promoção de ambientes de comunicação, no aperfeiçoamento de uma visão clara da escola, 
no intercâmbio permanente de informação, na reflexão e análise, por meio de reuniões formais 
e informais, apoio aos professores, capacidade de escuta e feedback." 
 
Em ambientes desfavorecidos, a liderança LEI concebe a escola como um lugar seguro que 
espera influenciar tanto a melhoria dos alunos, indivíduos e cidadãos, como o ambiente da 
escola (relacionamento com as famílias e o ambiente social próximo). O papel central da 
escola deve ser o de reverter as baixas expectativas sobre os alunos. Não apenas no que diz 
respeito aos seus resultados académicos, mas também no que diz respeito ao seu valor 
potencial para contribuir para a sociedade com a sua conduta, o seu trabalho e o seu 
envolvimento na melhoria do meio em que se inserem. A LEI tem como objetivo transformar 
esta etapa da vida escola - uma experiência de pelo menos 10 anos de escolaridade obrigatória 
que constitui uma parte importante da vida dos alunos -, não só numa preparação para a vida, 
mas também num período de possibilidades de construção humana. A visão e as estratégias de 
liderança da escola devem potenciar uma cultura escolar que olhe para a escola como um 

                                                      
19 Bolívar (2015) sistematiza em oito as principais dimensões de uma liderança bem sucedida: (i) definir a visão, valores e a 
direção, e construir confiança; (ii) melhorar as condições de ensino e aprendizagem; (iii) reestruturar a organização; (iv) melhorar 
o ensino e a aprendizagem; v) redesenhar e enriquecer o currículo; (vi) melhorar a qualidade do corpo docente; (vii) construir 
relacionamentos dentro da comunidade escolar; (viii) construir relacionamentos fora da comunidade escolar. 

 



 

28 

horizonte de esperança para a comunidade educativa e o seu ambiente, tornando-a num 
espaço de vivência ética, liberdade, busca da verdade, abertura e solidariedade. A escola torna-
se assim uma comunidade de aprendizagem cultural e cívica. Para fazer isto, é necessário 
explicitar a visão e os objetivos da escola. Estes incluem um compromisso explícito com a 
equidade, a participação inclusiva, o desenvolvimento e o bem-estar integral dos alunos, 
que deve ser compartilhado por toda a instituição. 
 
A equidade significa que as circunstâncias pessoais ou sociais, tais como a etnia, o sexo, a 
cultura, a religião ou a história da família, não devem ser um obstáculo ao desenvolvimento do 
potencial de cada pessoa, por isso é que se vincula aos valores da justiça e da inclusão. Mesmo 
sabendo que a raiz da desigualdade está em grande medida fora da escola, a busca da equidade 
implica que o programa LEI incentive toda a comunidade educativa a desafiar os preconceitos 
habituais sobre as capacidades e possibilidades de sucesso dos alunos. Na prática, a LEI propõe 
uma visão que gera participação inclusiva, o que implica que a voz de todos, especialmente a 
daqueles com menos oportunidades, deva ser ouvida e valorizada. Há também um 
compromisso explícito para com o crescimento e o bem-estar de todos, ancorado a liderança 
num conhecimento profundo e holístico do desenvolvimento humano (considerando as seis 
dimensões que promovem a educação integral), que é o quadro em que propomos colocar a 
aprendizagem. 
 
Dado que se parte da existência de altas expectativas em relação aos alunos, a LEI visa criar 
uma comunidade focada no sucesso pessoal, profissional, social, académico e emocional de 
todos eles. Para estabelecer este tipo de comunidade, muitas vezes será necessário desafiar e 
alterar a cultura estabelecida na escola, desafiando as abordagens usuais ao trabalho docente 
como uma tarefa basicamente individual. Pelo contrário, a LEI promove a responsabilidade 
coletiva pela aprendizagem e educação integral dos alunos. Este forte sentido de 
responsabilidade coletiva não é alcançado por normas e regras burocráticas, mas por um 
compromisso profissional e pessoal com um projeto comum no qual se acredita, que deve ser 
reforçado desde logo pela direção da escola.    
 
No programa LEI, tanto a própria prática de liderança como a visão, metas e objetivos da 
escola estão sujeitos a revisão e avaliação contínuas, refletindo criticamente sobre as 
conquistas e obstáculos encontrados e examinando os efeitos das decisões tomadas. Para fazer 
isto, os líderes recorrem a evidências quantitativas (como a assiduidade e comparência, o 
comportamento e os resultados académicos dos alunos), mas não se limitam a elas, pois muitas 
vezes não lhes permitem centrar-se nos aspectos-chave que orientam o trabalho da escola. As 
evidências qualitativas são também essenciais, particularmente as opiniões dos membros da 
comunidade escolar (estudantes, famílias e funcionários). Em qualquer caso, o modelo LEI 
representa um progresso em direção a um ideal, por isso há sempre espaço para aprendizagem 
e melhoria contínua. 
 
Como resultado, neste programa a comunicação da visão para a escola pela direção a toda a 
comunidade educativa é essencial. A criação de espaços e tempos para efetivamente comunicar 
essa visão, através do que chamamos de "liderança amplamente distribuída", será a primeira 
ação de um programa com estas características. Espalhar a paixão pelos objetivos de 
transformação pode ser o primeiro impulso para a melhoria. Esta visão compartilhada será 
baseada em maior qualidade educativa, no desenvolvimento integral do aluno e na equidade 
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("garantir que cada aluno recebe o que necessita para desenvolver plenamente o seu 
potencial"). 
 
A LEI baseia-se em profundas convicções sobre a igualdade de oportunidades e o valor de cada 
pessoa, que geram paixão pela aprendizagem integral e otimismo para com as competências 
dos alunos, a partir dos diversos talentos de cada um. São líderes com um sentido ético que 
salvaguarda e promove os valores da democracia, liberdade e responsabilidade individuais, 
equidade, justiça social, senso de comunidade e atenção e respeito pela diversidade. Neste 
desafio, as competências emocionais do líder e da sua equipa para uma liderança eficaz, são 
um aspecto a ter em atenção no exercício da liderança, especialmente em tempos de mudança. 
Os líderes LEI preparam-se para gerir estas emoções. 
 
 
 
 
LEI e abordagem organizacional 
 
Um dos desafios da organização escolar é mobilizar os atores, transmitir as mensagens, "seduzir" 

os professores e criar uma energia positiva para a realização do projeto educativo e os projetos 
pedagógicos relacionados com ele. 

 
 
A fim de desenvolver uma educação integral em contextos desfavorecidos, a escola tem o 
desafio fundamental de encontrar uma resposta organizacional baseada na sua dinâmica 
própria, especialmente nos modelos de equidade e participação inclusiva, no bom uso de 
tempo e recursos, na criação de equipas educativas que trabalhem juntas, troquem 
experiências e monitorizem as suas atuações e que, por imperativo ético, procuram o bem-
estar de todos. 
 
A escola tem o desafio de melhorar a forma como se vê a si mesma como uma organização 
"inteligente" que considera essencial a sua dimensão relacional manifestada através da 
comunicação. Uma organização que não só ensina, mas que interage com os alunos; que opera 
através de uma liderança central e intermediária, e que proporciona motivação para a ação, 
participação e compromisso com a promoção do desenvolvimento integral do aluno.20 
 
A estrutura institucional, a organização do tempo e dos recursos da escola, a cultura de 
participação e o trabalho em equipa devem estar ao serviço da visão e dos objetivos da 
LEI. Para este fim, a estrutura institucional deve facilitar e apoiar a participação de toda a 
comunidade educativa a partir do conceito acima mencionado de liderança amplamente 
distribuída. A LEI não é um programa fechado ou normativo, mas a promoção de espaços de 
liberdade, reforçando e apoiando a iniciativa pessoal ou em grupo. Isso incentiva a aceitação 
da diversidade e o respeito pelas diferentes sensibilidades. Em tudo isso, a LEI coloca o aluno 
no centro da organização escolar 
 

                                                      
20 Almeida, J. M. (2016). Um projeto de supervisão pedagógica como aprendizagem organizacional num agrupamento de 
escolas TEIP. In Palmeirão, C., &amp; Alves, J. M. (Coor.). Promoção do sucesso Educativo - Estratégias de Inclusão, Inovação e 
Melhoria. Porto: Universidade Católica Editora. Coleção e-book. ISBN: 978-989-8835-13-0. 
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A cultura de participação e o trabalho em equipa implicam abandonar atitudes mais 
tradicionais baseadas no controlo e no domínio, evitando espaços burocráticos e acríticos de 
trabalho. Para incentivar a participação, são desenvolvidas estruturas como as equipas de 
trabalho de disicplina, ciclo e ano, onde são explicadas as ações a serem tomadas para 
enfrentar o objetivo da educação integral. É necessário estar ciente de que as oportunidades de 
liderança vão além de funções formalmente estabelecidas e devem permitir que diferentes 
perspectivas e fontes de experiência influenciem o trabalho, o desenvolvimento e a mudança 
inovadora da organização. Os líderes podem facilitar a criação de relações de trabalho 
flexíveis e colaborativas, superando as fronteiras e hierarquias tradicionais e promovendo a 
cooperação entre toda a equipa da escola para que caminhe na mesma direção. Para este fim, 
os líderes inspiram, motivam e incentivam o pessoal docente e não-docente e os alunos da 
escola, e promovem uma abordagem positiva das circunstâncias em mudança e dos desafios 
emergentes. Um programa como a LEI deve encontrar maneiras de implementar instrumentos 
organizacionais inovadores, descobrir maneiras de trabalhar de forma eficiente, construir 
equipas com forte intercomunicação, contando com networking estratégico e operacional e 
com redes pessoais que aspiram a influenciar o ambiente relacional. Este tipo de redes visam 
implementar prioridades e futuros desafios e apoiar os professores, alunos e pais de forma a 
criar e reforçar os laços entre o interior e o exterior da escola. 
 
O diretor, dada a sua autoridade educativa reconhecida, é o principal responsável pela 
formação de uma equipa líder com este objetivo comum, encarregue de disseminar e 
contagiar toda a organização escolar o compromisso com a visão. A concepção de uma 
liderança amplamente distribuída implica a inclusão dos mais identificados com o projeto, bem 
como a equipa de líderes intermediários dentro de uma perspectiva sistémica: diretores de 
turma/tutores e responsáveis de departamento (línguas, ciências humanas, ciências da 
natureza, ...) no ensino básico e secundário; coordenadores de escola no priemiro ciclo, ..., que 
desempenharão um papel de destaque no programa LEI. Somente a liderança distribuída é 
capaz de alcançar o corpo docente e de gerar transformações visíveis em toda a comunidade 
educativa e no ambiente circundante. 
 
A ação conjunta e coordenada das equipes de gestão, lideranças intermédias, 
professores do mesmo curso e de ciclo, conselheiros, departamentos e pessoal não docente, é 
essencial para alcançar estes objetivos. Todos eles, por exemplo, têm o seu papel na descoberta 
e detetação de talentos entre os alunos. Assim, por exemplo, o talento musical de um aluno 
pode ser a alavanca para reforçar sua auto-estima e transferir o interesse para outras matérias, 
numa ação coordenada. 
 
O papel da tutoria é essencial no modelo LEI dentro e fora da sala de aula. Tanto em termos 
das ações realizadas pelo tutor formalmente atribuído ao aluno, como pelas realizadas pelo 
resto dos professores, uma vez que a tutoria também é uma responsabilidade partilhada. Os 
líderes devem promover que os tutores e o conjunto dos professores não se concentrem 
unicamente na aprendizagem das disciplinas curriculares, mas devem atender às diversas 
necessidades dos alunos e promover a sua autonomia, autodisciplina e autoconhecimento. 
Tanto o tutor, como o orientador, que conhece de forma particular a situação e as razões de 
vulnerabilidade dos alunos da escola, bem como os professores mais próximos do aluno, 
devem dar-lhe apoio personalizado, garantindo que o seu desenvolvimento seja facilitado em 
todas as dimensões do modelo. Trata-se de um acompanhamento no caminho para o 
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desenvolvimento integral de cada aluno a que, no âmbito deste programa de liderança, 
ninguém é alheio.21 
 
Sendo coerente com o compromisso da escola com a inclusão e equidade, são incentivadas 
as oportunidades de aprendizagem ativa sobre a cidadania democrática.  Os líderes LEI 
trabalham para tornar as práticas de colaboração, envolvimento, discução e de aprendizagem 
com base na visão de outras pessoas parte do quotidiano da escola. Tanto entre professores 
como entre alunos. Todas as vozes são respeitadas, ouvidas e valorizadas, especialmente 
aquelas com menos oportunidades de o ser no ambiente social. É necessário permitir que os 
alunos experimentem na prática como é a cidadania democrática. Através dessa prática, os 
alunos podem aprender o que significa respeitar valores como a justiça, a tolerância, a 
compreensão mútua e a preocupação com o bem-estar dos outros. 
 
A gestão do tempo é fundamental para o sucesso das organizações. Uma direção eficaz faz com 
que professores e funcionários da escola reflitam sobre a prioridade ou urgência das questões 
a tratar com as equipas de direção. A delegação de tarefas e competências, a capacidade de 
escuta, a redefinição do objetivo das reuniões e a gestão eficiente destas, o uso de tecnologias, 
o contacto informal, o "gabinete aberto", entre outros, são alguns recursos que podem 
contribuir para uma formação eficiente e eficaz da gestão do tempo na escola, considerando 
também o sentido do tempo que ocorre fora dela (tempo para si mesmo, tempo para a família, 
tempo durante o fim de semana, com amigos, etc.). 
 
A organização e a gestão do tempo devem permitir e incentivar momentos de reflexão, diálogo 
e formação. Os aspectos materiais que facilitam a atividade educativa devem ser configurados 
de forma a contribuir para a criação de um ambiente seguro, saudável, ordenado e acolhedor 
que promova a aprendizagem. Em relação ao objetivo de transformar o contexto circundante, 
os líderes devem trabalhar para criar uma escola aberta ao meio ambiente e acessível a todos; 
a escola, em colaboração com comunidades de bairro, autoridades locais,  associações, ONGs, 
etc., pode ser erguido como local aberto após o horário escolar, onde a participação familiar, 
apoio aos alunos, lazer, desportos e atividades culturais, etc., são aprimoradas, tornando-se um 
lugar de referência que permite o desenvolvimento integral da comunidade educativa. 
 
A escola exige, como um tecido organizacional, que a informação seja feita de forma eficaz, 
caso contrário, a fragilidade e a heterogeneidade dos atores ajudam a dispersão. A 
comunicação ajuda a formular planos e programas e utiliza mecanismos de participação como 
forma de construir relacionamentos dentro e fora da escola. Como diz José Almeida22, mais que 
transmitir e receber, mais que um intercâmbio mecânico, a comunicação é a capacidade de 
ouvir, partilhar, inovar e antecipar. 
 
 
 
LEI e abordagem curricular 

                                                      
21 Embora não mencionado em detalhe, a expansão e participação da visão da LEI pela comunidade escolar implica com 
características específicas, a administração e os funcionários não docentes, dotando-os com funções complementares para 
conhecer algumas das causas que explicam situações, comportamentos e condutas dos alunos durante o ano letivo.  
22 Almeida, J. M. (2010). “A dinâmica dos actores e a problemática comunicacional na construção e implementação do projecto 
educativo comum do agrupamento de escolas. Um estudo de caso múltiplo”. Universidade de Coimbra. Pp. 164-165. 
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Um dos principais desafios da LEI é tornar a escola efetiva na prossecução de uma 
aprendizagem integral para todos os alunos. Essa aprendizagem é profunda e vai além da 
assimilação de conteúdos, uma vez que se destina a promover o crescimento da pessoa em 
todas as suas dimensões (especificamente nas seis dimensões estabelecidas no conceito 
proposto de educação integral: corporal, cognitiva, afetivo-emocional, estético-artística, social 
e cívica e ético-moral/espiritual). Como resultado, o planeamento curricular, o 
desenvolvimento e a avaliação devem ser orientados nessa direção. 
 
Na prática, o currículo é uma ferramenta central para que se ponha em prática princípios como 
a inclusão, nele se incorporando os valores, habilidades e conhecimentos que os alunos devem 
adquirir. O seu objetivo final é proporcionar formação holística de qualidade para cada aluno, 
oferecendo oportunidades de formação adequadas às suas necessidades e destinadas a 
superar as dificuldades do contexto. Deve basear-se também num pensamento sistémico e 
global que possa superar a organização curricular tradicional por disciplinas que favoreçem a 
segmentação do conhecimento, a departamentalização ou a burocracia. Também é importante 
"dar voz aos alunos". Nesta jornada para construir um programa de educação integral do 
estudante, há que encontrar uma maneira de lhe dar a possibilidade de participar no 
planeamento da ação educativa e na criação de espaços de reflexão sobre a eficácia do 
desenvolvimento do currículo em todos os seus aspectos e componentes, sendo esta uma 
ferramenta ativa de aprendizagem e não uma mera "receita de instrução". Os educadores 
devem ouvir os alunos, dar-lhes uma voz, perguntar-lhes o que pensam, pedir-lhes sugestões e 
promover uma atitude pró-ativa, empreendedora e ponderada.  
 
Para atingir esse objetivo, uma escola inspirada na LEI está dotada de um projeto curricular 
inovador e enriquecido que motiva estudantes e professores. Este projeto cumprirá os 
regulamentos vigentes, mas não pode ser predefinido por um agente externo. Deve ser flexível, 
capaz de se adaptar ao contexto específico da escola. No entanto, o programa LEI destaca 
alguns aspectos diferenciais que afetam escolas com particular dificuldade e que estão mais em 
consonância com o conceito de educação integral. Cada equipa de direção pode tomar as 
medidas mais adequadas, dependendo do contexto específico da sua escola. Em qualquer caso, 
será necessário atender aos diferentes estilos de aprendizagem, respeitar as diferenças e 
priorizar os conhecimentos e habilidades que são relevantes para os alunos. 
 
Os professores, por meio de disciplinas curriculares, usarão o conhecimento como veículo, 
ferramenta ou "arma" – de acordo com o mito de Aquiles – para transmitir aos alunos as tais 
expectativas altas e a atenção às dimensões não puramente cognitivas às quais o programa lei 
quer responder (curiosidade, autonomia, pensamento crítico,responsabilidade, etc.). 
 
Além disso, o currículo deve ser estruturado tendo em conta os vários níveis de entrada que 
os alunos têm, permitindo que o progresso de cada um deles seja valorizado em termos de 
sucesso (em comparação com o nível de entrada, o valor agregado) e reconhecendo e 
reforçando as suas realizações. Na mesma linha, a avaliação dos alunos deve olhar para todas 
as dimensões consideradas no modelo e orientar-se para a aprendizagem (avaliação 
formativa). Trata-se, portanto, de uma avaliação integral, integrada e integradora. 
 
O currículo formal terá como foco a aprendizagem, ou seja, pensar primeiro na educação 
integral e, em seguida, sobre os métodos de ensino que facilitam isso, um processo mais A-E do 
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que o tradicional E-A. De acordo com esta visão da escola, promove-se a aprendizagem ativa 
dos alunos e a sua participação nas aulas. Facilitam-se agrupamentos flexíveis e oportunidades 
de aprendizagem além do tempo e do espaço da escola. 
 
Embora os métodos de ensino utilizados na escola possam ser variados, algumas propostas, 
como a aprendizagem cooperativa, a aprendizagem por projectos ou aprendizagem em serviço 
são interessantes. Especialmente este último modelo, que visa responder às necessidades da 
comunidade em que a escola está inserida e otimizar a experiência de aprendizagem dos 
alunos, pode ser um mecanismo eficaz para alcançar uma formação integral dado que os 
alunos aplicam o conhecimento curricular num ambiente real e o colocam ao serviço da 
comunidade, o que melhora tanto o seu desempenho académico como cívico. 
 
Que o conhecimento vai além das áreas curriculares é uma ideia geralmente aceite. 
Mesmo que seja dado especial ênfase ao domínio das disciplinas instrumentais (matemática e 
linguagem). Além da adaptação curricular às circunstâncias pessoais e contextuais de cada 
aluno, neste tipo de população escolar é especialmente importante cuidar plenamente das 
condições para uma boa aprendizagem: ambiente seguro e ordenado, altas expectativas e 
responsabilidade coletiva pelos resultados, ensino ativo de qualidade, enriquecimento do 
currículo adaptado ao contexto e focado no desenvolvimento integral, promoção da 
participação do estudantes e atenção preferencial às oportunidades que as tecnologias podem 
proporcionar para estimular a aprendizagem prática e a motivação destes alunos. 
 
No contexto português, estes desafios são particularmente concretos e actuais pois as políticas 
educativas baseiam-se numa nova abordagem de autonomia e flexibilidade curriculares. Esta 
nova abordagem surge associada a outras medidas de política educativa. Neste contexto, há 
uma nova legitimidade e um campo de acção reforçado pela legislação. Não é mais uma 
questão de promover (apenas) uma mudança de "cultura" na organização escolar, mas 
(também) de criar uma estrutura pedagógica e curricular concreta que materialize essa cultura 
e a transforme numa nova ação educativa.23 
 
 
 
LEI e desenvolvimento das pessoas: motivação, acompanhamento e avaliação 
 
O desenvolvimento de todas as pessoas que fazem parte da comunidade educativa e a 
criação de relações entre elas, é um aspeto fundamental da LEI. De acordo com o que foi 
mecionado sobre a visão deste projeto, a LEI pretende desenvolver escolas que sejam espaços 
de liberdade e respeito, melhorando o trabalho entre professores, famílias e comunidade. 
Trata-se, portanto, de uma questão de considerar as necessidades dos professores e do pessoal 
não docente da escola e estabelecer mecanismos para envolver as famílias e obter a 
colaboração do meio envolvente. Além disso, a LEI considera que é particularmente 
importante acompanhar as pessoas na concretização dos objectivos da escola e a recolha 
de evidências sobre o seu progresso e resultados, de forma a que se possa dar feedback 

                                                      
23 Em 6 de julho de 2018, foi publicado o Decreto-Lei n.º 55/2018, que estabelece os princípios do currículo nacional e que 
concede às escolas ampla autonomia e flexibilidade curricular. Ao contrário de experiências anteriores - que eram apenas 
experiências – esta legislação cria uma nova forma de relação entre as escolas e a administração educacional que "acompanha" e 
"apoia" as escolas, mas são estas que têm competência para definir o seu projeto curricular dentro de uma estrutura base 
nacional.  
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constante sobre o que funciona, problemas e soluções. O programa LEI inclui a conceção de 
ferramentas e processos de monitorização e obtenção de dados e evidências sobre as ações 
específicas. Avaliar faz parte do roteiro da LEI, com os seus elementos substantivos: definição 
de objetivos, estratégias, mudanças esperadas, estabelecimento de critérios e indicadores, 
acompanhamento de processos, compilação de informação, reflexão, proposta de medidas e 
planos de melhoria. 
 
Em relação aos professores, os dirigentes escolares podem influenciar a motivação, o 
compromisso e as condições de trabalho na escola e, acima de tudo, assumem a 
responsabilidade de detectar e reter o talento para trabalhar neste tipo de contextos. 
Trata-se de desenvolver não só os conhecimentos e habilidades que os professores e outros 
funcionários precisam para trabalhar com alunos em ambientes desfavorecidos, mas também 
as disposições (compromisso, capacidade e resiliência) para persistir na busca dos objetivos 
da organização. Para fazer isso, o líder deve fornecer apoio e consideração individualizados, 
incentivar a estimulação intelectual e modelar valores e comportamentos apropriados através 
do seu exemplo. A este respeito, a liderança deve ser vista como uma prática social e emocional 
e não apenas intelectual. As escolas com uma liderança LEI reúnem-se, no início do ano, para 
partilhar a visão, estabelecer os padrões de aprendizagem, definir os objetivos, distribuir 
tarefas e, acima de tudo, garantir que a educação integral dos alunos seja baseada no 
desempenho profissional dos professores.   
 
A LEI promove o desenvolvimento profissional de professores dentro e fora da escola, 
participando também como aprendente nas ações de formação, que se devem concentrar em 
melhorar a prática de acordo com os objetivos perseguidos. A oferta de formação irá para o 
trabalho (metodológico, emocional e contexto) com os alunos em situação de desvantagem. A 
equipa de diretores deve participar nesse desenvolvimento profissional em situações 
estruturadas, como reuniões e formações, e também em situações informais, como conversas 
nos corredores sobre problemas de ensino específicos. O debate deve afastar-se de 
justificações baseadas no contexto social e cultural dos alunos - típicos de uma cultura 
deficitária - e concentrar-se em práticas pedagógicas. A troca de ideias e experiências sobre o 
que é ensinado e o que é aprendido torna-se o habitual na vida da escola. A transmissão da 
experiência será potenciada através de ações como orientação para o acompanhamento de 
professores recém-chegados por professores seniores, o que pode ajudar a aliviar os efeitos da 
excessiva rotatividade de professores neste tipo de escolas. 
 
O trabalho com as famílias deve superar a abordagem clássica do envolvimento dos pais como 
um coletivo. Em contextos desfavorecidos, é um objetivo prioritário a colaboração efetiva 
entre famílias e escolas, com o propósito comum de contribuir para o desenvolvimento 
académico e pessoal de cada aluno, num ambiente de diálogo e confiança mútua. 
 
Em contextos desfavorecidos, é essencial superar a visão muitas vezes derrotista sobre a 
relação entre o nível socioeconómico dos pais e o desempenho escolar. Pelo contrário, deve-
se considerar que, a partir da escola, como um lugar estratégico na luta contra a exclusão 
social, se pode intervir criando sistemas de relacionamento escola-família que contribuam 
para melhorar a aprendizagem dos alunos. Além disso, os efeitos benéficos da colaboração 
adequada entre pais e escolas não se limitam apenas aos alunos, mas também atingem as 
famílias e a própria escola. A este respeito, a tarefa da LEI é dupla. Por um lado, deve conceber, 
juntamente com os professores, planos de acção realistas e flexíveis, que promovam as 
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relações entre a escola e as famílias e que possam persistir ao longo do tempo. Por outro lado, 
deve lutar contra os fatores que dificultam o envolvimento dos pais na escola. Mesmo em 
contextos menos favorecidos, é importante considerar que as famílias não são um coletivo 
homogéneo, e que existem barreiras decorrentes de situações pessoais e familiares específicas 
que afetam especificamente algumas delas. Os programas de cooperação devem ter em conta 
as necessidades adicionais destas famílias e conceber acções que facilitem a sua participação. 
 
A abertura ao meio envolvente, à comunidade e a manutenção de uma imagem positiva 
também são fundamentais para a escola. Lacunas na própria escola podem ser resolvidas, em 
parte, aproveitando os recursos disponíveis na comunidade. Tudo em redor da escola pode ser 
considerado uma oportunidade de aprendizagem. É necessário trabalhar para estabelecer 
relações e conseguir a colaboração de pessoas, grupos ou organizações do meio que podem 
ajudar os alunos no seu processo de desenvolvimento integral. 
 
 
Em suma, estamos no horizonte de um paradigma diferente, passando de mecanismos de 
controlo, relatórios burocráticos, executivos, lineares, baseados em planificações rígidas e, por 
vezes, em informações precoces e estáticas, para uma organização que aprende, que tem uma 
visão partilhada, que trabalha em equipa, que gera dinâmicas específicas, na qual os seus 
membros interagem, onde há mobilidade profissional e, acima de tudo, onde a liderança se 
baseia num projeto transformador de um realidade educativa concebida como estando em 
constante avaliação e melhoria.24 

                                                      
24 Ibid., Almeida 2016. 
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