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Neste capítulo, iremos apresentar a metodologia utilizada no desenvolvimento 

do trabalho de investigação. Procuraremos explicitar e justificar o caminho percorrido, 

bem como os métodos utilizados na recolha, tratamento e interpretação dos dados.  

 

 

1. Metodologia utilizada 
 

O trabalho de projecto que nos propusemos realizar, pretende estudar a 

organização e funcionamento do Plano de Acção Cultural (PAC) da Câmara Municipal 

de Almada, ao longo dos anos de vigência do mesmo.  

Partindo da definição abrangente do título do trabalho e da problemática onde 

este se insere, definimos o objecto de estudo, designadamente - o modo como o PAC se 

organizou e se desenvolveu internamente na sua relação com as escolas. 

  Concretamente procuramos descrever e interpretar, a intervenção do grupo PAC 

junto das escolas, através do apoio aos projectos socioeducativos apresentados por estas, 

bem como a influência da movimentação, escolas – autarquia, na política educativa 

territorial. 

Embora não se trate de um trabalho de investigação, utilizámos na recolha e 

tratamento dos dados uma abordagem do tipo naturalista,  na medida em que nos 

concentrámos num caso concreto (o PAC), retirando daí, a informação mais pertinente e 

susceptível de fornecer os dados pretendidos. O estudo de caso do tipo descritivo foi a 

opção mais adequada à investigação a desenvolver. Na realidade, pretende-se explorar a 

actividade de um plano de acção, realizando o estudo de uma forma evolutiva, 

descritiva e interpretativa. 

 Sobre o estudo de caso Natércio AFONSO no seu livro “Investigação 

Naturalista em Educação” cita a definição de BASSEY:  

 

“O estudo de caso em educação é uma pesquisa empírica conduzida numa 

situação circunscrita de espaço e de tempo, centrada em facetas interessantes de uma 

actividade ou programa…com o objectivo de fundamentar juízos e decisões dos 

práticos…” 

BASSEY (1999,cit.em NatércioAFONSO,pag.70)  
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  No sentido de aprofundarmos o conhecimento sobre o funcionamento do PAC 

ao longo de quinze anos, recorremos à pesquisa documental do tipo arquivista. 

Posteriormente, seguimos para a descrição pormenorizada da informação, considerada 

de relevo, para responder às questões da investigação.  

Na opinião de Natércio AFONSO (2005, pag.88) a pesquisa documental tem a 

vantagem de poder ser utilizada como metodologia não interferente. Este tipo de 

informação caracteriza-se pela sua fidelidade, não sofrendo perturbações exteriores 

como por exemplo as entrevistas ou outras técnicas afins, onde o sujeito pode deturpar o 

resultado da investigação, devido a alterações comportamentais do entrevistado, 

provocadas pelo contexto da situação. Os documentos recolhidos relatam efectivamente, 

intenções, decisões, acontecimentos e opiniões concretizadas num determinado espaço e 

período de tempo, respectivamente a autarquia e as escolas no período de vigência do 

PAC. 

A pesquisa em causa centrou-se na abordagem qualitativa, uma vez que as 

características da informação nos encaminharam para as funções de identificar, 

descrever e interpretar. 

Na realidade pretendemos explicitar as decisões/opiniões dos actores do 

processo de forma descritiva, facilitando deste modo a interpretação das intenções 

registadas nos documentos escritos. 

  

“Por outro lado, no âmbito dos estudos naturalistas, dá-se especial ênfase aos 

estudos descritivos (de teor qualitativo ou quantitativo), …centrada nas abordagens 

interpretativas e nos estudos de caso…” 

   (Natércio AFONSO, 2005, pag.10) 

 

Segundo a literatura actual específica da investigação nas Ciências da Educação, 

particularmente no que se refere ao campo da Educação, persiste o paradigma 

metodológico entre os conceitos de investigação qualitativa e quantitativa, 

respectivamente entre subjectividade e objectividade. Segundo apreciação realizada por 

Natércio Afonso, referindo o “debate tradicional entre os defensores de cada uma 

destas abordagens” a investigação quantitativa por se basear em critérios matemáticos e 

estatísticos evidencia-se pela objectividade dos resultados. Por outro lado a investigação 

qualitativa por resultar de intenções formuladas por actores individuais em contextos 

limitados, é caracterizada pela subjectividade. 
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Não obstante, no caso concreto do estudo em causa, a pesquisa centrou-se 

sobretudo, na abordagem qualitativa. As fontes da informação são únicas, genuínas, e 

inalteráveis. A interpretação baseia-se em factos vividos no contexto de uma autarquia e 

na sua relação com as escolas. Recolhemos opiniões coincidentes de diferentes actores e 

de diferentes quadrantes do espaço onde decorre a acção (como é possível comprovar 

no capítulo seguinte). Razão pela qual, ao longo do processo de estudo, a interpretação 

da informação tornou-se cada vez mais objectiva.   

Contrariando o “tradicional” paradigma metodológico existente entre aqueles 

dois conceitos, Natércio AFONSO afirma: 

 

“Na realidade, a investigação qualitativa preocupa-se com a recolha de 

informação fiável e sistemática sobre aspectos específicos da realidade social usando 

procedimentos empíricos com o intuito de gerar e inter-relacionar conceitos que 

permitam interpretar essa realidade” 

(Natércio AFONSO, 2005, pag.14) 

 

     2. Recolha dos dados 

 

Neste ponto iremos descrever os procedimentos utilizados para a recolha da 

informação empírica. 

O desenho da pesquisa 

Debruçámo-nos de novo sobre o objecto de estudo. Enquadrámos o espaço de 

concretização do PAC e dos projectos socioeducativos. Limitámos o terreno onde seria 

possível recolher a informação pretendida.  

Dirigimos então as nossas opções para os serviços da Câmara Municipal de 

Almada  com ligação ao PAC, às escolas e instituições educativas, onde se encontram 

os actores dos projectos socioeducativos, designadamente alunos e professores. 

Realizaram-se os trâmites necessários (ofício ao sr Vereador do pelouro da 

Cultura da CMA) a fim de obtermos a autorização oficial, para acedermos aos arquivos, 

nos serviços pretendidos. Em relação às escolas, bastou apenas um contacto informal 

com os presidentes dos conselhos executivos dos Agrupamentos, para a marcação de 

reuniões, com os professores responsáveis pelos projectos. 
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Depois de concedidas as autorizações, enumerou-se um conjunto de tarefas a 

cumprir, com o objectivo de obter conteúdos de qualidade em documentos oficiais, 

públicos e privados. Primámos também pela quantidade, uma vez que estava em causa a 

justificação credível do problema, não poderíamos depender apenas de um número 

restrito de documentos. 

Em função do tempo disponível, agendámos o período de consulta, nos 

respectivos serviços, bem como reuniões com os coordenadores dos projectos. 

Apresentamos de seguida os organismos consultados: 

Organismos consultados 

Serviços da C.M.A. Agrupamentos de escolas Escolas do 1ºCiclo 

*Gabinete da Presidência; 

 

*Direcção Municipal do 

Desenvolvimento Social; 

 

*Departamento da Acção 

Desportiva; 

 

*Divisão da Educação 

Ambiental;  

*Agrupamento Vertical de 

escolas D. António da Costa; 

 

*Agrupamento de escolas prof. 

Ruy Luís Gomes; 

 

*Agrupamento Vertical de 

escolas da Trafaria; 

 

*Agrupamento Vertical de 

escolas de Vale Rosal; 

*E.B.1 dos Cataventos 

da Paz; 

*E.B.1 nº1 da Cova da 

Piedade; 

*E.B.1 nº2 da Cova da 

Piedade; 

*E.B.1 nº5 da Cova da 

Piedade *E.B.1 nº2 do 

Laranjeiro; 

*E.B.1 de Marco 

Cabaço; 

*E.B.1/J.I. de Vale de 

Flores; 

Consultados os serviços atrás referidos, obtivemos os documentos a seguir 

mencionados:  

                            Tipo de documentação consultada 

Documentos privados 

*Notas de serviço a partir do ano de 2003/04 até 2004/05; 

*Informações internas, a partir do ano 1996/97 até 2002/03; 

*Actas de reuniões do PAC de 2004/05, de 2005/06 e de 2006/2007; 

*Relatórios de avaliação interna do PAC nos anos de 1995/96 e 2005/06; 

*Documentos que se referem ao historial do PAC desde 1992/93 até 2008; 

*Actividades promovidas pelo PAC; 
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                            Tipo de documentação consultada 

Documentos públicos 

* Opções do Plano e Orçamento da CMA de 2000 a 2007; 

*Relatórios de Conta e Gerência de 2000 a 2007; 

*Documentos justificativos da inscrição da CMA na Associação Internacional das        

Cidades Educadoras;  

*Documentos justificativos da participação da CMA na Campanha das Vilas e Cidades       

Europeias Sustentáveis (iniciada pela Carta de Alborg em 1994); 

*Documentos justificativos da criação do Conselho Local de Educação; 

*Documentos justificativos do início dos Territórios Educativos de Intervenção     

Prioritária no concelho; 

*Candidaturas dos projectos e vários exemplares de projectos de 2000701 a 2007/08;  

*Relatórios de avaliação intercalar e final, a partir de 1995/96 até 2006/07; 

*Documentos orientadores de actividades promovidas pelo PAC: Recepção à 

comunidade educativa, festa verde, acções de formação; 

*Linhas orientadoras do PAC de 2001/02 a 2007/08; 

*Boletins da Câmara Municipal de Almada; 

*Parecer sobre LBSE realizada por José Matias (informação retirada da internet). 

 

                            Tipo de documentação consultada 

Documentos oficiais 

*Reuniões de Câmara, onde foram aprovados os projectos das escolas, critérios de 

avaliação e linhas de apoio de 1992/93 a 2007/08;  

*Reunião de CMA onde foi aprovado o regulamento do Conselho Local de Educação; 

*Organograma dos serviços da CMA em 1994 e em 2007, homologados em Diário da 

República;  

 

A procura da informação teve como único suporte, a recolha documental, na 

medida em que foi possível obter um conjunto significativo de documentos que só por 

si permitiram responder com fidelidade, às questões inicialmente colocadas. Razão que 

nos levou a decidir por não enveredar pela técnica da entrevista, pois considerámos não 

ser necessário. Sobre este assunto Judith BELL refere: 
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“A maioria dos projectos de Ciências da Educação exige a análise documental. 

Nalguns casos servirá para completar a informação obtida por outros métodos; noutros 

constituirá o método de pesquisa central ou mesmo exclusivo.” 

(Judith BELL, 2004, pag.101) 

 

E, partindo unicamente da pesquisa documental, iniciámos a exaustiva tarefa da 

selecção e tratamento dos dados. 

Construção do corpus documental 

Da informação recolhida, seleccionámos 120 documentos. Numa primeira fase 

organizámo-los segundo o tipo de assuntos, o que facilitou, a constituição do corpus 

documental. Posteriormente, elaborámos a codificação dos documentos que  seguiu a 

ordenação da referida tabela a qual a apresenta a seguinte discriminação.  

 

Tipo de documentos                                                                                   Total 

Organogramas da CMA 2 

Opções do Plano e Orçamento 6 

Relatórios de Conta e Gerência 5 

Reuniões de Câmara 27 

Informações Internas 8 

Notas de Serviço 2 

Candidaturas dos projectos das IPSS 9 

Candidaturas dos projectos das escolas 6 

Relatórios de avaliação das escolas 23 

Constituição do grupo PAC 1 

Actas do grupo PAC 6 

Reuniões intercalares do grupo PAC com as escolas 1 

Reunião de acompanhamento dos projectos 1 

Proposta de planeamento do PAC 1 

Linhas orientadoras para o PAC 4 

Enquadramento do PAC 2 

Formulários de candidaturas 2 

Actividades do PA  6 
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(cont.) Tipo de documentação consultada  Total 

Constituição do Conselho Local de Educação 1 

Projecto Mobilidade em Almada 1 

Carta das Cidades Educadoras 1 

Boletins municipais  3 

Revisão da LBSE 1 

Regulamento da Carta educativa 1 

Total de tipo de documentos 24 

Total 120 

 

 

 

A ordenação dos documentos atrás  

referenciados, foi organizada em função de três  

critérios: 

- O período de vigência do PAC;             

- Os objectivos definidos inicialmente  

(os quais se encontram destacados na janela 

 ao lado);  

- A informação considerada importante   

em cada documento. 

 

 

 

 

 

Trabalhámos em função dos três critérios referenciados para que durante a fase 

da interpretação dos dados, não descurássemos alguma informação considerada de 

relevo à fundamentação deste trabalho. 

De salientar que cada documento é constituído por várias folhas (salvo raras 

excepções). Um só documento, permitiu a recolha de diferentes tipos de informação. 

Por exemplo, nos documentos de reunião de câmara podemos seleccionar os objectivos, 

os critérios de selecção, os projectos aprovados e, por vezes, ainda outras relacionadas 

com o trabalho desenvolvido.  

 

Objectivos iniciais 

 

1- Descrever o enquadramento histórico do PAC, 

em todo o período de vigência do mesmo; 

2- Relacionar a política educativa da autarquia 

com os objectivos do PAC; 

3- Estudar a constituição, a organização e o 

funcionamento do Grupo PAC, desde o seu 

início até à presente data; 

4- Identificar os critérios utilizados pelos 

elementos constituintes do Grupo PAC, na 

selecção dos projectos, na atribuição das 

verbas, nos apoios técnicos e logísticos e na 

organização das actividades; 

5- Identificar as alterações departamentais 

realizadas ao longo dos anos e relacioná-las 

com o desempenho do PAC; 

6- Interpretar as avaliações efectuadas pelos 

responsáveis dos projectos, ao desempenho do 

PAC; 

7- Apresentar recomendações para a melhoria e 

desenvolvimento do PAC. 
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De referir que a numeração dos documentos tem como fio condutor, a ordenação 

dos títulos mencionados na tabela e cada título segue o período cronológico. 

A partir daqui, construiu-se um instrumento de trabalho imprescindível para a 

realização da investigação em causa, cuja descrição dos documentos se encontra em 

anexo. 

 

     3. Tratamento dos dados 

 

Em seguida, procedemos à apresentação das técnicas utilizadas na análise e 

interpretação dos dados. 

Análise de conteúdo 

A técnica de análise de conteúdo pode ser definida pelo modo como é 

organizado o tratamento dos dados a fim de produzir conhecimento científico (Natércio 

AFONSO, 2005, pag.111). Inicia o caminho pela descrição da informação, seguindo 

depois a interpretação dos dados, no sentido de encontrar uma lógica fundamentada para 

o resultado da investigação. Assim sendo e na tentativa de explorarmos devidamente a 

documentação recolhida, avançámos para o processo da categorização da informação. 

Utilizando como suporte o corpus documental, procedemos de novo à leitura 

exaustiva dos documentos, no sentido de apurarmos a informação que considerámos 

pertinente. Os assuntos foram sistematizados por temas os quais constituíram as 

categorias. Individualizadas as categorias, estruturámo-las, descrevemo-las 

metodicamente, de acordo com o tema e por ano lectivo, desde 1992/93 até 2006/07. 

A descrição das categorias encontram-se no anexo 2 e estão numeradas da 

seguinte forma: 

Nº Categorias 

1 Historial do PAC 

2 Objectivos 

3 Organização do grupo PAC 

4 Critérios de selecção 

5 Linhas de apoio 

6 Projectos aprovados 

7 Avaliação realizada pelas escolas 

8 Avaliação interna do PAC 
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Depois de organizada a categorização, seguiu-se um período de leitura dos dados  

com o objectivo de os distribuir pelas diversas categorias. No sentido de conferir uma 

sequência lógica e articulada ao desenvolvimento do trabalho, orientámo-nos 

sucessivamente, pelo período cronológico de 1992 a 2007. 

O resultado deste trabalho encontra-se no anexo 2, onde foi registada para cada 

categoria a  informação  resultante da análise de conteúdo dos diferentes documentos, 

bem como o registo das respectivas fontes. 

No estudo realizado obtivemos informações sobretudo do tipo qualitativo, mas 

também do tipo quantitativo. 

Os dados qualitativos resultaram de uma abordagem descritiva dos documentos. 

Esta tarefa caracterizou-se pela reflexão pormenorizada, a fim de extrair a informação 

necessária e por vezes elementos que à partida não estavam previstos obter. Os dados 

qualitativos, referem-se à informação seleccionada das seguintes categorias de estudo: 

- Historial do PAC; Objectivos do PAC; Organização do grupo PAC; Critérios 

de selecção; Linhas de apoio; Avaliação das escolas e Avaliação interna do PAC.  

Foi objecto de estudo quantitativo, a categoria fundamentada nos projectos 

aprovados. 

Neste caso, a informação recolhida resultou da aplicação dos critérios de 

avaliação e linhas de apoio propostos pelo PAC, permitindo a quantificação de parte da 

informação. 

De salientar que a informação mais demorada e difícil de quantificar, se referiu 

ao número de projectos aprovados anualmente. Nem sempre os projectos aprovados em 

reunião de câmara, coincidem com os resultados apresentados nas informações internas 

ou nos quadros comparativos, elaborados pelos coordenadores do PAC. O critério  

estabelecido para lançar estes dados, foi o de nos reportarmos, sempre, ao último 

documento emitido, onde consta a referida informação. 

A partir dos dados quantitativos foi possível a elaboração de 35 gráficos 

comparativos, onde estão registados por ano, o número de escolas participantes por 

níveis de ensino; o número de projectos candidatos, o orçamento atribuído, os temas 

abordados e o número de projectos por cada tema desenvolvido. 

Será certamente pertinente, neste trabalho, debruçarmo-nos ainda sobre a 

qualidade dos dados apresentados. 
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Segundo Natércio AFONSO, referindo-se à investigação, a qualidade dos dados 

centra-se em três critérios: a fidedignidade, a validade e representatividade.  

A fidedignidade está salvaguardada nos documentos recolhidos, pois estes foram 

extraídos em arquivos de várias instituições, sendo impossível alterar o que está escrito, 

coincidindo a mesma informação, em documentos diferentes de instituições ou serviços 

diferentes. 

A validade está subjacente aos dados adquiridos, uma vez que respondem 

integralmente ao objecto de estudo e aos objectivos propostos, constituindo-se 

efectivamente relevantes, para o trabalho desenvolvido. 

A representatividade dos contextos e dos sujeitos, são garantidamente aqueles a 

que a pesquisa se refere. Por exemplo:  

- As reuniões de câmara, onde são aprovados os objectivos, os critérios de 

selecção dos projectos e os orçamentos;   

- As reuniões do Grupo PAC, onde são discutidas as directrizes de 

funcionamento do grupo; 

- Os relatórios dos professores, onde estão fundamentadas as suas opiniões 

acerca do funcionamento do PAC, no apoio aos projectos das escolas e do 

financiamento atribuído. 

Organizado o trabalho de investigação, recolhida a informação e lançados os 

dados, vamos em seguida apresentar os resultados. 

 

  

 

 


