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SALA VIRTUAL 14
GT036 · DESAFIOS METODOLÓGICOS 
EM EDUCAÇÃO: DA INOVAÇÃO 
PEDAGÓGICA À INCLUSÃO

Com o propósito de reconhecer “a 
influência dos planos de tutoria pre-
conizados pelo Ministério da Edu-
cação e Ciência para a promoção do 
sucesso escolar dos alunos, no âmbito 
do Programa Nacional de promoção do 
Sucesso escolar (RCM n.º 23/2016), 
optamos por uma abordagem ecológica, 
de matriz humanista, que privilegia o 
ambiente natural, múltiplas fontes de 
dados e uma análise de carácter indu-
tiva-interpretativa (Creswell, 2009).

Trata-se de uma abordagem de 
investigação mista, que mais do que 
uma simples coleta e análise de dados 
de ordem qualitativa e quantitativa, 
envolve também a opção do uso das 
duas abordagens em conjunto, de modo 
que a força geral do estudo seja maior 
do que a da pesquisa qualitativa ou 
quantitativa isoladamente. Recorre-
-se à triangulação das fontes de dados, 
enquanto meio para fazer a conver-
gência entre os métodos qualitativos 
e quantitativos e desta forma, analisar 
aspetos da pessoa em desenvolvimento, 
do contexto em que aprende e dos pro-
cessos que influenciam o seu sucesso 
educativo, sob a forma de estudo de 
caso.

Na concretização deste propósito 
mobilizamos sistematicamente dife-
rentes métodos e técnicas – análise 
documental; questionário (alunos 
em processos de tutoria); entrevista 
semiestruturada (alunos em proces-
sos de tutoria; professores tutores); 

focus group (alunos; professores tuto-
res) e observação livre. A articulação 
e complementaridade destas técnicas, 
alinhadas com a natureza e finalida-
des do estudo, permite-nos uma visão 
integrada no sentido da apreensão de 
diferentes fontes de evidência (Amado, 
2014; Yin, 1989), que Baxter e Jack 
(2008), associam a peças de um “puz-
zle” no qual cada peça desempenha 
uma função para a compreensão do 
caso na sua globalidade.

Terminado o estudo percebemos 
que a abordagem no terreno, se mos-
trou particularmente apropriada para 
captar os desalinhamentos entre as 
intenções e os propósitos dos planos 
de tutoria, revelando-se também efi-
ciente para ilustrar a forma concreta 
como foi vivenciada a execução do pro-
grama pelos participantes envolvidos, 
assim como, na identificação dos seus 
efeitos no contexto, configurando-se 
num contributo relevante tanto para a 
metodologia da investigação como para 
a intervenção no domínio do estudo das 
tutorias específicas, salientando-se, de 
acordo com Formosinho (2019, p.17) 
que as práticas educativas que visam a 
inclusão devam basear-se no “princípio 
da igualdade na educação que exige 
igualdade de resultados e não apenas 
igualdade de oportunidades”.
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