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A transformação da escola para a justiça e equidade, para a pessoa na sua
individualidade, é uma das preocupações da atualidade, com vista a organizações escolares flexíveis e autónomas,
capazes de se adequarem a contextos
desafiantes que assegurarem a todos o
direito de aprender.
As tutorias, como medida de promoção do sucesso escolar, visam o
desenvolvimento integral dos alunos
– intelectual, afetiva, pessoal e socialmente – sendo resposta à diversidade,
estruturada para a universalidade, proximidade e responsabilidade. A finalidade pedagógica é gerar competências
que envolvam o aluno no seu processo
de aprendizagem e de desenvolvimento.
A intenção desta investigação foi
conhecer a natureza deste serviço educativo, quanto à diferenciação e apoio à
melhoria dos desempenhos, a eficácia
e efeitos gerados e percecionados em
termos académicos, sociais e relacionais prestado em escolas TEIP (Territórios de Intervenção Prioritária) da CIM
Tâmega e Sousa. Ao cruzar olhares de
coordenadores, professores tutores e
tutorados, alcançou-se um entendimento holístico das modalidades de
Apoio Tutorial existentes e os processos
de melhoria educacional, ampliando o
conhecimento sobre a modalidade de
Apoio Tutorial implementada nas escolas.

O modelo concetual assenta na filosofia das escolas inclusivas que estabelece compromissos com o sucesso de
todos e de cada um. O estudo empírico alinha num paradigma de investigação miscigenado, de multi-strategy
research, cuja matriz multidimensional
permitiu recolher a maior informação
possível do contexto de investigação.
A recolha de dados obedeceu a técnicas de diferente tipologia: entrevistas,
questionários e análise documental.
Da análise dos dados, por análise
de conteúdo, estatísticas descritivas e
magnitude do efeito, percebemos que
as escolas implementam três modalidades de Tutoria: partem de um diagnóstico interno, sustentado por referenciais
teóricos legais, operacionalizados a partir de modelos ecléticos de intervenção
para o sucesso escolar.
Os participantes no estudo reconheceram efeitos positivos ao Apoio
Tutorial para a melhoria dos resultados
escolares, organização de estudos e
comportamento dentro e fora do contexto de sala de aulas, ancorada numa
relação positiva, relacional e geradora
de sucesso educativo.
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