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Capítulo III – Aspectos metodológicos da investigação 

 

3.1) Definição do problema 

 

Tendo como ponto de partida os considerandos enumerados na 

Introdução, concretamente: 

• Os motivos de ordem pessoal: Experiência em trabalho na 

Administração local, profunda defesa das políticas sociais 

territorializadas, do conceito de cidade educadora e do trabalho 

em equipa; 

• Os motivos de ordem académica: são escassos os estudos sobre 

a política educativa municipal de Portugal, e em concreto da 

temática da Cidade Educadora; 

• Os motivos de ordem política: o processo político da 

descentralização de competências a que se assiste, com um 

crescendo de competências ao nível de Educação a serem 

transferidas para as autarquias, e o interesse demonstrado pela 

coordenadora do Conselho de Vereadores da Educação da AMP 

pela realização deste estudo, 

 

e considerando os objectivos do Curso de Mestrado “Supervisão e 

Coordenação de Educação”, fomos conduzidos à necessidade de elaborar um 

estudo sobre a planificação educativa dos Municípios da Área Metropolitana do 

Porto, segundo o conceito de Cidade Educadora. 

Orientados por esta trave mestra, várias interrogações se levantam: 

• Os Municípios têm uma política educativa sustentada e planeada, 

bem como estruturas orgânicas e políticas nas suas Câmaras 

Municipais, para responder aos novos desafios e às novas 

competências no que à Educação diz respeito? 

• A intervenção municipal baseia-se em programas planeados e 

avaliados, em articulação com a comunidade em que se insere? 

• O conceito de “Cidade Educadora” é formalmente assumido pelos 

Municípios na sua intervenção sócio-educativa?  
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• Os princípios da Carta das Cidades Educadoras são cumpridos na 

prática através dos projectos desenvolvidos?  

• Qual o papel dos professores titulares das turmas nos projectos 

organizados pelos Municípios no horário curricular? 

• A população, fora do contexto escolar, tem acesso a programas de 

educação e formação? 

• E, por fim, quais são as competências efectivas dos Municípios, 

em matéria de Educação, na quadro legislativo português? 

 

Formuladas as perguntas de partida, seleccionamos como população 

privilegiada para o estudo, os catorze municípios da Grande Área Metropolitana 

do Porto. 

 

3.2) Objectivos do trabalho 

 

Os objectivos específicos que pretendíamos atingir são os que 

passamos a descrever:  

• Identificar alguns indicadores que possam indiciar uma política 

educativa municipal; 

• Analisar a legislação que regula o trabalho educativo autárquico; 

• Conhecer a organização municipal no que à Educação concerne; 

• Reconhecer os projectos educativos organizados na AMP, 

categorizando-os de acordo com vários indicadores; 

• Caracterizar de forma aprofundada a planificação educativa de 

responsabilidade municipal; 

• Perceber se a planificação dos projectos educativos municipais 

vai de encontro à resolução dos problemas e necessidades 

detectados pelos respectivos Municípios; 

• Concluir se a população fora do contexto escolar tem acesso a 

programas de educação e formação; 

• Averiguar se as politicas educativas municipais respeitam o 

conceito de “Cidade Educadora” e os princípios enunciados na 

Carta das Cidades Educadoras. 
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3.3) Metodologia 

 

A estrutura do trabalho compreende um marco teórico, com as principais 

linhas de actuação no campo da participação, trabalho em rede na 

comunidade, conceitos de projecto educativo e cidade educadora, entre outros 

considerandos que sustentam a nossa investigação. Pretende-se assim uma 

complementaridade entre a teoria e a prática, consubstanciada pelo facto de, 

numa segunda parte, analisarmos a planificação educativa municipal tendo 

como base os escritos de especialistas nas matérias abordadas. 

Elaborámos dois inquéritos, os quais foram apresentados em reunião do 

Conselho Metropolitano dos Vereadores da Educação e validados pelos 

Municípios por unanimidade. O primeiro inquérito pretendeu, de uma forma 

geral, conhecer a realidade educativa da AMP e os principais problemas ao 

nível da Educação e da Formação Profissional sinalizados pelos respectivos 

Vereadores. Um segundo inquérito entrava directamente na organização 

municipal no que à Educação diz respeito, e nos projectos educativos 

organizados.  

Os Municípios responderam aos dois inquéritos, com excepção de 

Matosinhos, que não respondeu ao primeiro. 

Assim, a nossa amostra compreendeu os Vereadores da Educação da 

totalidade das Câmaras Municipais da Grande Área Metropolitana do Porto, 

concretamente: 

• Arouca 

• Espinho 

• Gondomar 

• Maia 

• Matosinhos 

• Porto 

• Póvoa de Varzim 

• Santa Maria da Feira 

• Santo Tirso 

• S. João da Madeira 

• Trofa 

• Valongo 



 102

• Vila do Conde 

• Vila Nova de Gaia 

 

3.3.1) O inquérito por questionário 

 

O inquérito pode ser definido como “uma interrogação particular acerca 

de uma situação englobando indivíduos, como o objectivo de generalizar” 

(GHIGLIONE, 1993, p.8). Os mesmos autores referem ainda: 

“Um questionário, por definição, é um instrumento rigorosamente estandardizado, tanto 

no texto das questões como na sua ordem. No sentido de garantir a comparabilidade 

das respostas a todos os indivíduos, é indispensável que cada questão seja colocada a 

cada pessoa da mesma forma, sem adaptações nem explicações suplementares 

resultantes da iniciativa do entrevistador”.  

Importa debruçarmo-nos sobre as vantagens e desvantagens deste 

instrumento de investigação.  

Recorrendo-nos aos mesmos autores, as vantagens prendem-se com a 

forma simples de se aplicar, podendo ser realizado em praticamente qualquer 

lugar, não sendo necessários aparelhos complicados. Será o único método que 

se pode aplicar em grande escala, escolhendo os indivíduos. Apresenta-se 

ainda como um instrumento generalizado na ordem da apresentação das 

questões e nas directrizes para a obtenção das respostas, garantindo a 

comparação das mesmas. Por fim, trata-se de uma técnica pouco dispendiosa, 

proporcionando uma certa unanimidade nas condições de resposta. 

No que diz respeito às desvantagens do Inquérito por Questionário, a 

principal prende-se com o envolvimento de uma vasta e heterogénea equipa de 

indivíduos, pelo facto do elevado número de questionários obrigar o 

investigador a recorrer a técnicas de estatística e de tratamento de informação, 

dada a dificuldade de estudar de forma exaustiva todos os elementos de uma 

população.  

O Inquérito por Questionário foi a técnica escolhida para a nossa 

pesquisa, recorrendo depois a um tratamento quantitativo dos resultados, sem 

descurar alguns aspectos qualitativos.  

Segundo outro autor (KINNEAR, 1996, p. 336), o elemento crítico de 

uma pesquisa de mercado é a construção ou elaboração de um bom 
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questionário, visto tratar-se de um poderoso instrumento para a recolha de 

informação. Através do questionário, deve-se identificar o problema, especificar 

qual a necessidade que pretendemos colmatar e seleccionar o método 

apropriado de recolha de informação. Será necessário usar a criatividade na 

elaboração das questões, no sentido de atingir os objectivos inicialmente 

previstos. Temos de ter em atenção as considerações preliminares, o conteúdo 

das perguntas, o seu formato e sequência, o vocabulário usado. 

Como referimos atrás, foram elaborados dois inquéritos por questionário.  

Com o objectivo geral de caracterizar os 14 Municípios da AMP ao nível 

da Educação e Formação Profissional, e considerando a dispersão de fontes 

de dados estatísticos, nomeadamente autarquias, CCDRN (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimentos Regional do Norte), Ministério da Educação, 

IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) e, entre outras entidades, 

o Instituto Nacional de Estatística (INE), optámos por recolher a informação de 

forma homogénea em cada uma das autarquias, através de um Inquérito por 

Questionário. Este documento teve vários objectivos específicos, que não 

passaram apenas pela recolha de dados estatísticos, mas também:  

a) Caracterização demográfica e sócio-económica: Pretendeu-se 

apresentar um breve retrato dos Municípios da AMP de acordo com 

dados demográficos, sociais e económicos. 

b) Problemáticas na área da Educação: Não nos limitámos aos dados 

estatísticos; cada Município foi convidado a destacar três problemáticas 

mais relevantes do seu território, no capítulo da Educação, de entre um 

conjunto de áreas. Para cada problemática identificada, cada Município 

designou um objectivo estratégico e uma proposta de intervenção. 

c) Problemáticas na área da Formação Profissional: Seguindo a mesma 

metodologia do ponto anterior, cada Município destacou três 

problemáticas mais relevantes do seu território, no capítulo da Formação 

Profissional, de entre um conjunto de áreas. Para cada problemática 

identificada, o Município designou um objectivo estratégico e uma 

proposta de intervenção. 

 

Com o primeiro questionário, um dos objectivos foi aferir, de igual modo, 

até que ponto os serviços de Educação de cada Município tinham 
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conhecimento dos indicadores educativos mais relevantes do seu território, 

para um melhor planeamento estratégico.  

Um segundo questionário pretendeu que cada Município descrevesse, 

com a ajuda de uma série de questões abertas e fechadas, a organização dos 

serviços da Câmara Municipal, no que à Educação diz respeito. Para além 

disso, pretendemos que cada autarquia caracterizasse a sua planificação 

educativa, de acordo com os indicadores que consideramos mais relevantes. 

Foi assim que ficamos a conhecer os programas e projectos organizados, de 

acordo com os quatro diferentes tipos:  

a) Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário curricular; 

b) Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para as escolas 

no horário extra-curricular; 

c) Programas sócio-educativos organizados pela autarquia para o público 

não-escolar; 

d) Actividades pontuais. 

 

Os questionários foram entregues em dois momentos diferentes: o 

primeiro em Março de 2006; o segundo em Maio de 2006. Num primeiro 

momento, os Municípios tiveram oportunidade de indicar quais os maiores 

problemas educativos e de formação no seu concelho; num segundo indicar os 

projectos que organizam. Cruzando as respostas, o objectivo era tentar 

perceber se os projectos em curso têm como objectivo promover a resolução 

dos problemas detectados pelos próprios autarcas.  

Conforme os Municípios foram respondendo, fomos esclarecendo todas 

as dúvidas levantadas. 

Recolhidos os inquéritos, foram introduzidos os dados em programas 

informáticos, e analisados conforme se explicita nos capítulos respectivos.  

 


