
II PARTE
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CAPÍTULO VI

1. METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

A metodologia refere-se à descrição e análise dos métodos científicos, às suas

possibilidades e limites, assim como aos propósitos que estão na base da sua aplicação

como indica Pinto (1990, p. 35).

A investigação traduz sempre a motivação do investigador (na selecção do problema

ou na selecção das perguntas que coloca) e este condiciona sempre a recolha de informação

que reflecte as características do investigador, o seu quadro de representações, a sua

pertença de classe e actividade profissional (Vala, 1993, p. 145) mas tentámos sempre ter

uma atitude objectiva, imparcial e crítica na análise dos resultados.

Pinto (2001, p. 57) afirma a respeito da pesquisa empírica «a teoria é um ponto de

partida insubstituível e o elemento que comanda os seus momentos e opções

fundamentais».

Na passagem da teoria à investigação empírica são essenciais alguns procedimentos

para que o trabalho se desenrole de forma científica. Esta etapa, segundo Quivy (1998, p.

109) “constitui a charneira entre a problemática fixada pelo investigador, por um lado, e o

seu trabalho de elucidação sobre um campo de análise forçosamente restrito e preciso, por

outro”, trata-se, pois, da construção do modelo de análise.

A investigação científica não implica apenas um único método ou abordagem pois a

escolha de um procedimento terá de ser feita de acordo com a especificidade da situação.

Foi utilizado neste trabalho o método descritivo para identificar as principais

variáveis envolvidas, atendendo à diversidade de variáveis abrangidas na problemática a

estudar.

Este método permite fornecer uma caracterização precisa das variáveis envolvidas

num fenómeno e apesar das suas limitações os métodos descritivos são utilizados quando
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há que “por razões éticas ou devido à natureza dos fenómenos estudados recorrer a métodos

mais rigorosos e precisos” como sublinha Pinto (1990, p. 46).

O método descritivo inclui vários tipos de procedimentos como “a enumeração, a

observação naturalista o estudo de casos e as investigações de campo” como explica Pinto

(1990, p. 46).

Recorremos aqui, à metodologia de Estudo de Caso pois, debruçamo-nos sobre uma

realidade particular. Mas, como diz Bell (1997, p. 22), “o método de estudo de caso é

particularmente indicado para investigadores isolados, dado que proporciona estudar, de

uma forma mais ou menos aprofundada, um determinado aspecto de um problema em

pouco tempo».

Ora, como pretendíamos estudar as interacções estabelecidas entre

alunos/professores e Director de Turma, que constituem uma componente das interacções

estabelecidas na organização escolar, a nossa opção foi de escolher como objecto de estudo

o universo de uma escola de ensino básico com 3º ciclo, o que nos viabilizaria o estudo

num determinado prazo de tempo.

No estudo de caso tal como em qualquer outra investigação “os dados são

recolhidos sistematicamente, a relação entre variáveis é estudada e o estudo é planeado

metodicamente”(Bell, 1997, p. 23) e assim procedemos no nosso trabalho.

Temos consciência das limitações das conclusões sobre os resultados, mas o estudo

de caso interessa-se antes de mais, pela interacção de factores e acontecimentos, pois, como

salienta Bell, citando Nisbet e Watt, “por vezes, apenas tomando em consideração um caso

prático pode obter-se uma ideia completa desta interacção”.

O estudo de caso permite ao investigador, concentrando-se numa situação,

identificar os diversos processo interactivos que se processam e que podem permanecer

ocultos num estudo de maior dimensão, mas que são cruciais para o sucesso ou não de uma

organização (Bell, ibidem).

O presente trabalho tem por finalidade a realização de uma pesquisa empírica, cujo

objectivo, se traduz na verificação da validade dos princípios teóricos estabelecidos. Esta

verificação consiste no confronto das hipóteses teóricas com os dados recolhidos da

realidade.
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À medida que se foi construindo a problemática teórica, foram sobressaindo

conceitos-chave e possíveis relações entre conceitos, capazes de darem algumas respostas à

pergunta de partida formulada no início desta investigação.

Mas estes conceitos e relações, dado seu carácter geral e abstracto, foram traduzidos

numa linguagem empírica mais próxima da realidade a ser estudada.

Este processo é conseguido através da operacionalização dos conceitos, ou seja, a

partir dos conceitos realizou-se uma análise dedutiva de desdobramento em dimensões e

componentes com o objectivo de simplificação e aproximação àquilo que se queria

observar e medir.

De facto, as hipóteses teóricas, foram traduzidas em indicadores que permitiram

recolher os dados pertinentes e passíveis de ser medidos e por isso, úteis para testar as

hipóteses, como refere Quivy (1998, p. 119) “ Os indicadores são manifestações

objectivamente observáveis e mensuráveis das dimensões do conceito”.

Realizou-se um estudo das características da população e um estabelecimento de

relações entre diferentes variáveis. Estabelecendo variáveis dependentes e independentes,

sendo a variável independente aquela que produz um efeito sobre a outra variável.

A categorização pode ser feita a priori ou a posteriori ou através da combinação

destes dois processos. Neste caso, optou-se por uma categorização a priori e na construção

das perguntas do inquérito estavam pensadas já as categorias.

A categorização é um tarefa que visa reduzir a complexidade do material (Vala,

2001, p.110), que «visa simplificar para potenciar a apreensão e se possível a explicação».

Este autor explica ainda que seguindo a linha de Hogenraad, uma categoria é composta por

um termo chave que indica a significação central do conceito que se quer apreender, e de

outros indicadores que descrevem o campo semântico do conceito.

No estabelecimento das categorias de análise, ao analista importam os conceitos, e a

passagem dos indicadores aos conceitos é como indica Vala (2001, p. 111), «uma operação

de atribuição de sentido, cuja validade importará controlar».

A análise das respostas do questionário foi feita através de operações como a

quantificação e através de estatística descritiva: cálculo de frequências e medidas de

tendência central e análise inferencial com aplicação de testes não paramétricos: o teste de

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


104

Qui–Quadrado, o teste de Mann-Whitney para duas amostra independentes e o teste de

Kruskal-Wallis para duas ou mais amostra independentes.

Como indica Quivy (1998, p. 224), o tratamento estatístico permite manipular num

curto espaço de tempo um grande número de variáveis, permite também uma apresentação

gráfica das informações.

Os resultados obtidos, foram analisados, procurando o significado das diferenças

encontradas relativamente às hipóteses colocadas. A última etapa desta investigação foi a

reflexão sobre os resultados, a explicação e interpretação do observado num processo de

síntese. Como diz Deshais (1997, p. 340) “Todo este trabalho de recolha, análise,

verificação, de controle, de manipulação ou de cálculo dos dados não encerra o

empreendimento da pesquisa. Resta ainda um processo de síntese, que permitirá a

descoberta de factos até então ocultos ao nosso espírito e à nossa observação.”

1.1 Caracterização da Escola Básica 2, 3 X

A escola em estudo é uma escola básica de 2º e 3º ciclos, sendo a escola sede de um

Agrupamento Vertical constituído por esta, duas escolas de 1º ciclo e uma escola de 1º

ciclo / Jardim de Infância.

É um agrupamento de características urbanas, situado no centro da cidade do Porto.

A escola E.B. 2,3 em causa, que passaremos a designar de escola X, de forma a

garantir o anonimato da instituição estudada, possui uma população estudantil muito

heterogénea e polarizada nas suas características sócio-económicas e culturais.

Recebe alunos provenientes dum meio envolvente que integra bairros sociais de

ambiente difícil, com problemas sociais graves e famílias desestruturadas, e também de

uma zona habitacional de classe média-alta, em que as famílias e encarregados de

educação, de uma forma geral, fazem um acompanhamento atento dos seus educandos,

como se constata com a existência de uma Associação de Pais, activa e participante.

No que respeita ao corpo docente, este é maioritariamente estável, integrando o

quadro da escola.
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1.2 Caracterização das amostras

1.2.1 Caracterização da amostra dos alunos

Do universo de 425 alunos de 3º ciclo, desta escola, seleccionamos uma amostra

constituída por três turmas de cada ano, 7º, 8º e 9º anos, do 3º ciclo, num total de 205

alunos, pois foram devolvidos 205 inquéritos de 215 distribuídos.

O número de alunos ideal a ser inquirido, foi determinado segundo uma fórmula

adoptada pela “NEA Research Division” dos E.U.A. para calcular o tamanho de uma

amostra, retirada de Pinto (1990, p. 149):

n = _____÷2 N x P (1- P)________

d2 (N-1) + ÷2 P x (1-P)

n= Tamanho da amostra desejada

÷2= Valor do qui-quadrado para 1 grau de liberdade ao nível de confiança de 0,05 e que é

igual a 3,89

N=O tamanho da população

P = A proporção da população que se deseja estimar (pressupõe-se que seja 0,50, já que

esta proporção forneceria o tamanho máximo da amostra)

d= O grau de precisão expresso em termos de proporção (0,05)

Desta forma encontramos:

n = _____3,89 x 425 x 0,5 (1-0,5)________

0,052 ( 425-1) + 3,89 x 0,50 x (1-0,50)

n= 203,6 204

A amostra desejada representativa para uma população de 425 indivíduos é, assim,

de 204.
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Optámos, no entanto, por utilizar uma amostra de 205 indivíduos e não 204 como

indicava a fórmula apresentada, uma vez que corresponde ao número do total de

questionários devolvidos dos 215 que foram distribuídos prevendo a eventualidade da sua

não devolução.

Apresentamos a seguir as características dos alunos inquiridos que foram tomadas

em conta no nosso estudo.

Quadro nº1- Sexo

104 50,7

101 49,3

205 100,0

masculino

feminino

Total

Frequência %

Gráfico 1- sexo

50,7%

49,3%

masculino

feminino

Da amostra produtora de dados composta por 205 indivíduos, 101 são do sexo

feminino (49,3%) e 104 do sexo masculino (50,7%). Portanto, relativamente à variável

sexo a amostra distribui-se equitativamente.
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O quadro seguinte mostra a distribuição das frequências das idades dos

respondentes.
Quadro nº 2- Idade

1 ,5

33 16,1

86 42,0

55 26,8

24 11,7

4 2,0

2 1,0

205 100,0

11

12

13

14

15

16

17

Total

Frequência %

Verifica-se que as idades dos alunos inquiridos variam entre os 11 e os 17 anos.

Gráfico 2

idade

17,016,015,014,013,012,011,0

Histograma de idades
100

80

60

40

20

0

Std. Dev = 1,03
Mean = 13,4

N = 205,00

No histograma nº 1, apresentam-se as idades discriminadas e podemos concluir a

partir deste, que a maioria dos alunos inquiridos tem idades situadas entre os 12 e 14 anos,

a média de idades é 13,4 anos e que o desvio padrão encontrado é de 1,03, o que significa
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que os alunos respondentes, na sua grande maioria, não apresentam repetências e poucos

alunos estão fora da escolaridade obrigatória.

Quadro nº 3- Ano de Escolaridade

55 26,8

88 42,9

62 30,2

205 100,0

7ºano

8ºano

9ºano

Total

Frequência %

Gráfico nº3- Ano de escolaridade

30,2%

42,9%

26,8%

9ºano

8ºano

7ºano

Da análise do quadro nº3 e do gráfico nº3, constata-se que maioria dos alunos

inquiridos é de 8º ano (42,9%). Uma vez que se optou por questionar alunos de 3 turmas de

cada ano, conclui-se que as turmas de 8º ano inquiridas eram mais numerosas que as dos

outros anos de escolaridade.
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Quadro nº 4- Nº de negativas do ano anterior

126 61,5

71 34,6

8 3,9

205 100,0

nenhuma negativa

até 3 negativas

mais de 3 negativas

Total

Frequência %

O quadro nº 4 mostra que a maioria dos alunos inquiridos (61,5%) transitou de ano

sem negativas e a percentagem de alunos repetentes é muito baixa (3,9%).

Quadro nº 5 - Nível de instrução da mãe

12 5,9

1 ,5

20 9,8

20 9,8

28 13,7

48 23,4

15 7,3

61 29,8

205 100,0

não responde

menos que 4ºano esc.

4ºano esc.

6ºano esc.

9ºano esc.

11º ou 12º ano escol.

curso médio ou
freq.de curso
superior

curso superior

Total

Frequência %

Como se verifica no quadro nº 5 a maioria das mães dos alunos inquiridos tem um

curso superior (29,8%) ou possui 11º ou 12º ano (23,4%), o que significa que têm um bom

nível de instrução, na maioria dos casos, situando mesmo, o curso superior no grupo com

maior expressividade.

Porém podemos ainda constatar que 9,8% das mães possui apenas o 1º ciclo de

escolaridade, cifrando-se no mesmo número aquelas que são detentoras do 6º ano.
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Quadro nº 6 - Nível de instrução do pai

19 9,3

3 1,5

24 11,7

14 6,8

35 17,1

38 18,5

20 9,8

52 25,4

205 100,0

não responde

menos que o 4ºano

4ºano de
escolaridade

6ºano de
escolaridade

9º ano de
escolaridade

11ºou12º ano de
escolaridade

curso médio ou
frequência de curso
superior

curso superior

Total

Frequência %

Da análise do quadro nº 6, também podemos concluir que a maioria dos pais dos

alunos respondentes, possui um nível de escolaridade elevado. Porém, os valores

encontrados são ligeiramente inferiores aos das mães (curso superior 25,4% e 11º ou 12º

ano 18,5%).

É de notar, que é apenas no nível de escolaridade obrigatório que a percentagem de

pais (17,1%) é superior à percentagem das mães (13,7%).

1.2.2 Caracterização da amostra dos professores

A amostra de professores é constituída por 60 professores num total 74,

correspondendo a 84% da população.

Foram entregues 75 inquéritos e recolhidos 60.

Foi utilizada a fórmula já apresentada, verificando-se que o número de professores

da amostra deveria ser próximo de 62 inquiridos.

n =_____3,89 x 74 x 0,5 (1-0,5)___________

0,052 ( 74-1) + 3,89 x 0,50 x (1-0,50) n= 62,3 62
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Quadro nº 7- Sexo

17 28,3

43 71,7

60 100,0

masculino

feminino

Total

Frequência %

Gráfico nº4 -Sexo

sexo

71,7%

28,3%

feminino

masculino

Na amostra produtora de dados composta por 60 indivíduos, 43 são do sexo

feminino e 17 do sexo masculino, como se pode verificar pelo quadro e gráfico anteriores.

Esta distribuição está de acordo com realidade escolar actual, pois os docentes do

sexo feminino são maioritários na organização escolar.

Quadro nº 8- Idade

8 13,3

11 18,3

29 48,3

9 15,0

3 5,0

60 100,0

menos de 30 anos

30-39 anos

40-49 anos

50-59

>= 60

Total

Frequência %

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


112

Gráfico nº5- Idade

idade

idade

>= 60
50-59

40-49 anos
30-39 anos

menos de 30 anos

Pe
rc

en
t

60

50

40

30

20

10

0

As idades variam de uma faixa etária inferior a 30 anos a mais de 60 anos, como se

pode verificar no quadro nº 8 e gráfico nº 5, mas a grande maioria dos professores

respondentes (48,3%) situa-se entre os 40 e 49 anos de idade.

Relativamente ao estado civil, verifica-se que a maioria dos respondentes (58,3%) é

casado, como se constata no gráfico seguinte.
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Gráfico nº 6 -Estado Civil

estado civil

8,3%

3,3%

58,3%

30,0%

divorciado

viúvo

casado

solteiro

Quadro nº9- Composição do agregado familiar

4 6,7

39 65,0

17 28,3

60 100,0

Idosos a cargo

Filhos

Não tem filhos
nem idosos a
cargo

Total

Frequência %

Também foi feita uma caracterização da composição do agregado familiar dos

professores inquiridos, podendo–se concluir a partir do quadro nº 9 que a maioria dos

professores (65,0%) tem filhos a seu cargo.
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Quadro nº 10 - Tempo de serviço

15 25,0

7 11,7

8 13,3

10 16,7

8 13,3

6 10,0

6 10,0

60 100,0

[0,5]

]5,10]

]10,15]

]10,15]

]15,20]

]20,25]

]25,30]

Total

Frequencia %

Como observamos no quadro nº 10 e gráfico de barras nº 7 a maioria dos

professores inquiridos (25,0%) tem menos 5 anos de serviço, mas todos os intervalos de

tempo de serviço têm valores próximos verificando-se, por isso, que a grande maioria dos

professores inquiridos (75%) tem mais de 5 anos de serviço, o que significa que têm uma

grande experiência, o que dará mais consistência aos resultados obtidos através do

inquérito.

Gráfico 7- Tempo de serviço

tempo de serviço

+ 30
]25,30]

]20,25]
]15,20]

[]10,15]
]5,10]

[0,5]

P
er

ce
nt

30

20

10

0

Também foi feita uma apreciação dos grupos de docência dos professores,

verificando-se que a amostra é constituída por professores de diversos grupos disciplinares,
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como se observa no gráfico nº 8, o que significa que terão formações diferentes e

oportunidades de experiências e interacções com os alunos, também diversificadas.

Os grupos de maior incidência são o 4º, 8º e 11º, que corresponde aos grupos de

docência das disciplinas de Ciências Naturais/Matemática (4º) e Ciências Físico Químicas

(4ºA), Educação Tecnológica e Matemática, respectivamente.

Gráfico nº 8 - Grupo disciplinar

GRUPO DISCIPLINAR

grupo disciplinar

38

22

21

20

12

11

10

9

8

7

5

4

3

2

1

Missing

P
er

ce
nt

30

20

10

0

Constatamos através do quadro nº 11 que uma expressiva maioria dos professores

inquiridos (68,3%) é professor do quadro de nomeação definitiva da escola. Podemos tirar

daqui a ilação de que se trata de um corpo de professores estável, que conhece bem a

realidade da escola e que está integrado na comunidade escolar.

Quadro nº 11- Situação em que se encontra colocado

41 68,3

7 11,7

3 5,0

9 15,0

60 100,0

PQND da escola

PQND outra escola

QZP

CONTRATADO

Total

Frequência %
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Como se observa no quadro seguinte a maioria dos professores inquiridos (80%)

exerce ou já exerceu funções de D.T., o que é concordante com o facto de serem

professores do quadro de nomeação definitiva da escola em que se fez este estudo.

Quadro nº 12- Tem ou teve cargo de Director de Turma

12 20,0

48 80,0

60 100,0

Não

Sim

Total

Frequência %

A maioria dos professores (80%) já exerceu o cargo de D.T. o que permite emitirem

opiniões fundamentadas e sustentadas pela experiência.

1.3 Instrumentos de recolha de dados

Toda a metodologia tem de ter como sustentáculo instrumentos e procedimentos que

a viabilizem.

O “estudo de caso”inclui diversos tipos de metodologias e como indica Pinto (1990,

p. 56) “os procedimentos metodológicos mais frequentemente classificados como estudos

de campo são as entrevistas, sondagens e questionários, os estudos longitudinais e

transversais, os estudos correlacionais e as experiências de campo. Cada uma destas

técnicas é usada em contextos próprios e a quantidade e qualidade de informação recolhida

reflecte a técnica usada”. Assim, elegemos os inquéritos por questionário como instrumento

de recolha de dados pois este proporcionaria uma grande quantidade de informação,

pertinente para o caso em estudo, num tempo limitado. Também estudámos documentos

constituídos pela legislação sobre a matéria em causa.

1.3.1 O inquérito por questionário

O objectivo de um inquérito é obter informação que possa ser analisada e

interpretada. A este respeito diz Bell (1997, p. 26) que, como com qualquer outro
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instrumento de recolha de informação “o objectivo é obter respostas de um grande número

de indivíduos às mesmas perguntas, de modo que o investigador possa descrevê-las,

compará-las e relacioná-las e demonstrar que certos grupos possuem determinadas

características.

Igualmente Pinto (1990, p. 57). afirma a este propósito que “o questionário tem a

vantagem de poder ser passado a um grande número de pessoas num curto período de

tempo. As informações assim obtidas sobre um dado assunto, uma vez analisado permite a

determinação de relações entre as várias variáveis”.

Optámos, assim, por basear o nosso estudo nas respostas obtidas através de

inquérito por questionário. Elaborámos dois inquéritos por questionário de questões

fechadas, um dirigido a alunos e outro dirigido a professores.

Os questionários estão sujeitos a várias limitações entre os quais partirmos do

pressuposto que os sujeitos respondem com sinceridade e ao aplicarmos os questionários,

tivemos o cuidado de salientar a confidencialidade das respostas.

Tivemos particular cuidado com a preparação dum questionário não muito extenso

para conseguir a adesão do respondente, as perguntas foram formuladas de forma a serem

de fácil compreensão e evitando induzir as respostas.

Procurámos enquadrar os questionários num referencial teórico colocando questões

em torno de dois objectivos: as representações dos alunos e professores e as interacções

percepcionadas entre alunos e D.T., do ponto de vista dos alunos e dos professores. A

realização de questionários a alunos e professores sobre as mesmas questões teve o intuito

de comparar e confrontar as respostas de uns e outros.

Tomámos algumas precauções na construção das perguntas, como não induzir as

respostas, colocar várias alternativas de perguntas conducentes a respostas com o mesmo

sentido e utilizar formulações adequadas à faixa etária dos alunos e, consequentemente, as

perguntas aos professores foram formuladas paralelamente. Os quadros que se seguem,

esclarecem como estão construídos os questionários.
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Quadro A -Questionário dos alunos
Conceitos Dimensões Indicadores Q. Chave de leitura (itens referentes a cada questão)

Utilidade das fichas sócio-
económicas

6 1-O aluno tem a percepção de que a informação da sua situação sócio-
económica não tem influência nas decisões pedagógicas dos
professores.2-O aluno tem a percepção de que a informação da
sua situação sócio-económica pode ajudar os professores a
compreendê-lo melhor .3-O aluno tem a percepção de que a
informação da sua situação sócio-económica lhe pode ser
prejudicial na forma como é tratado .

Funções do D.T.
7 1- D.T. elemento de apoio aos professores 2-D.T. elemento de

apoio ao aluno
3- D.T. elemento de ligação da escola e os enc. educ.

Interesses defendidos pelo
D.T.

8 1,5- o aluno tem a percepção de que o D.T. defende os
interesses dos professores. 2,4- o aluno tem a percepção de que o
D.T. defende os interesses dos alunos .3,6- o aluno tem a
percepção de que o D.T. concilia os interesses dos professores .

Interacção do D.T./
professores da turma

9 1,3 – O aluno pensa que há interacção entre o D.T. e os outros
professores . 2,4 - O aluno pensa que o trabalho de cada professor
é desligado da acção do D.T.

Assuntos-alvo da acção do
D.T.

10 1,3 – O D.T. preocupa-se com problemas de comportamento
2,4- O D.T. preocupa-se com o aproveitamento escolar

Tipo de poder valorizado
pelo aluno

14 1,4-oaluno valoriza o poder racional-legal
2,5 o aluno valoriza o poder relacional /poder carismático
3,6 –o aluno valoriza o poder físico-autoritativo

Represen
tações
Sociais

Representações
dos alunos sobre a
Actividade do D.T.

Importância atribuída às
competências do D.T.

22 2a ) 1,7- Assegurar a articulação entre professores da turma e com os
alunos, pais e encarregados de educação;
2b ) 2,8- Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo
entre professores e alunos ;
2c) 3,9- Coordenar ,em colaboração com os docentes da turma, a
adequação de actividades, conteúdos, estratégias e métodos de
trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno
;2d) 4,10- Articular as actividades da turma com os pais e
encarregados de educação promovendo a sua participação;
2e) 5,11- Coordenar o processo de avaliação dos alunos garantindo o
seu carácter globalizante e integrador ;

D.T. «adulto significativo»
11 1,3- Existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos ,

sendo o D.T. um «adulto significativo»
2,4- Não existe uma relação de confiança entre o D.T. e os
alunos e o D.T. não é um agente socializador do aluno

Relação de empatia entre
D.T. /aluno

12 Sem chave de leitura
Socialização

Construção de uma
relação interpessoal

13 Sem chave de leitura

Poder do D.T.
Reconhecimento do poder
cognescitivo-académico em
assuntos de instrução

15 O aluno reconhece ou não ao D.T. poder cognescitivo , em assuntos
respeitantes à instrução

16 1-O D.Ttem um estilo autocrático
2- OD.T.tem um estilo democrático
3- ODT. Tem um estilo permissivo

17 1,3-É um líder transaccional
2,4- Não é um líder transaccional

Liderança Estilo de liderança

18 1-É líder transformacional 2- Não é líder transf.
Competências

comunicacionais
19 1,3-Possui capacidades de escuta ,comunicando de forma eficaz

2,4-Não sabe ouvir ,não favorecendo uma verdadeira comunicação

Tipo de atitude do D.T.
face aos alunos

20 1,3- Os alunos têm uma percepção de segurança e eficácia do
D.T.
2,5-Os alunos têm uma percepção de que o D.T. , na tentativa
de reforço do seu papel , faz frente ao aluno com
comportamentos agressivos
4,6- Os alunos têm a percepção de que se o D.T. os repreende
é por mera obrigação , não havendo preocupação na construção de
uma relação interpessoal

Interacção

Comunicação

Ambiente criado pelo D.T.
21 1,3 – O D.T. estimula sentimentos de competência nos alunos

criando um ambiente afirmativo
2,4 – O D.T. acentua sentimentos de incompetência criando um
ambiente de baixas expectativas .
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Quadro B -Questionário dos professores
Conceitos Dimensões Indicadores Chave de leitura

Utilidade das fichas sócio-
económicas

9 1,3-As representações dos professores influenciam as suas interacções
com os alunos
2,4-As informações sócio económicas são uma mera formalidade
burocrática no trabalho do. D. T.

Funções do D.T. 10
1- Função menos importante para o professor a 5- Função mais
importante para o professor

Interesses defendidos pelo
D.T.

11
1,5- o prof. tem a percepção de que o D.T. defende os interesses
dos professores .
2,4- o prof tem a percepção de que o D.T. defende os interesses
dos alunos.3,6- prof. tem a percepção de que o D.T. concilia os
interesses dos professores e alunos

Interacção do D.T./
professores da turma

12
1,3 – o prof pensa que deve existir interacção entre o D.T. e os outros
professores e assume que o D.T. é o coordenador do processo de
avaliação do aluno. 2,4- prof. pensa que o seu trabalho não deve ser
alvo de ponderação pelo D.T.,não assumindo que o D.T. é o
coordenador do processo de avaliação do aluno.

Assuntos-alvo da acção do
D.T.

13 1,3 – A acção do D.T. centra-se em problemas de comportamento
2,4- O D.T. centra-se no aproveitamento escolar.

Tipo de poder valorizado
pelo professor

17 1,4- Oprof. valoriza o poder normativo /coercivo
2,5 -O prof. valoriza o poder relacional /poder carismático
3,6 –Oprof. valoriza o poder físico-autoritativo

Represen
tações
Sociais

Representações
dos professores

sobre a actividade
do D.T.

Importância atribuída às
competências do D.T.

25 2a ) 1,7- Assegurar a articulação entre professores da turma e com os
alunos, pais e encarregados de educação;
2b ) 2,8- Promover a comunicação e formas de trabalho cooperativo
entre professores e alunos ;
2c) 3,9- Coordenar ,em colaboração com os docentes da turma, a
adequação de actividades, conteúdos, estratégias e métodos de
trabalho à situação concreta do grupo e à especificidade de cada aluno
;2d) 4,10- Articular as actividades da turma com os pais e
encarregados de educação promovendo a sua participação;
2e) 5,11- Coordenar o processo de avaliação dos alunos

Socialização D.T. «adulto significativo» 14 1,3- Existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos ,
sendo o D.T. um «adulto significativo»
2,4- Não existe uma relação de confiança entre o D.T. e os
alunos e o D.T. não é um agente socializador do aluno

Construção de uma
relação interpessoal

15 1,3- Há uma construção de uma relação interpessoal do D.T. com o
aluno. 2,4-Não há uma construção de uma relação interpessoal de D.T.
com os alunos, o D.T. privilegia uma aparência de eficácia entre os
seus pares .

Eficácia do D.T. 16 Sem chave de leitura
Poder cogn./ac. na instr. 18 O aluno reconhece ou não ao D.T. poder cognescitivo na instrução

19 1-O D.T tem um estilo autocrático evitando a respons. Alunos
2- OD.T.tem um estilo democrático estimulando o desenvolvim.
espírito crítico e hábitos de participação.
3- ODT.tem estilo permissivo isentando-se de funções de orient.

20 1,3-É líder transaccional2,4- Não líder transaccional

Liderança
Estilos de liderança

21 1-É um líder transformacional
2- Não é um líder transformacional

Competências
comunicacionais

22 1,3-Possui capacidades de escuta ,comunicando de forma eficaz
2,4-Não sabe ouvir ,não favorecendo uma verdadeira comunicação

Tipo de atitude do D.T.
face aos alunos

23 1,3- Os alunos têm uma percepção de segurança e eficácia do
D.T.
2,5-Os alunos têm uma percepção de que o D.T. , na tentativa
de reforço do seu papel , faz frente ao aluno com
comportamentos agressivos
4,6- Os alunos têm a percepção de que se o D.T. os repreende
é por mera obrigação , não havendo preocupação na construção de
uma relação interpessoal

Interacção

Comunicação

Ambiente criado pelo D.T.
24 1,3 –O D.T. estimula sentimentos de competência nos alunos criando

um ambiente afirmativo 2,4–O D.T. acentua sentimentos de
incompetência criando ambiente de baixas expectativas .
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Foi realizado um pré-teste dos questionários num pequeno grupo de controlo de 5

alunos e 3 professores, e não se tendo verificado dificuldades no seu preenchimento

prosseguimos com a aplicação desta versão.

A recolha dos inquéritos dos alunos foi de fácil consecução dado que os alunos

responderam nas aulas dos professores que os entregaram (que não eram os seus directores

de turma); no caso dos professores, entregamos em mão própria a cada professor e numa

primeira fase obtivemos muito poucos inquéritos devolvidos, tivemos, então, que recorrer a

nova entrega de inquéritos em alguns casos, e obter a sua devolução, caso a caso, em

situações de reuniões de departamento, grupo, Directores de Turma e até em reuniões de

avaliação de final de período, conseguindo então um número suficiente de inquéritos

respondidos.

1.4 Validade e fiabilidade do estudo

A fiabilidade de um teste consiste na sua “capacidade de fornecer resultados

semelhantes sob condições constantes em qualquer ocasião” Bell (1997, p. 87). No nosso

questionário a fiabilidade verificou-se na formulação das questões, como já referimos no

ponto 1.3, de forma a não induzir respostas e foram colocadas várias alternativas de

perguntas conducentes a respostas com o mesmo objectivo.

A validade diz-nos se “um método mede ou descreve o que supostamente deve

medir ou descrever”como refere Bell (1997, p. 88).

A validade interna diz respeito “ à correspondência entre resultados e a realidade”

Carmo e Ferreira (1998, p. 218) e segundo estes autores a validade interna pode ser feita

por triangulação (vários investigadores, várias fontes de dados ou diferentes métodos) na

nossa investigação, utilizámos diferentes fontes alunos e professores a quem se pede que se

pronunciem sobre o mesmo assunto e ao recolher dados sobre o mesmo ponto de duas

fontes diferentes estamos a assegurar a validade dos resultados.

No capítulo seguinte procederemos à apresentação e análise dos dados bem com à

discussão dos resultados obtidos.
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