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A investigação educativa pode conciliar a necessidade de saber 
mais e melhor sobre a educação que temos e (nos) damos, com uma 
preocupação explícita: que os saberes que procura contribuam para 
promover processos de transformação educativa e social que, para 
além de serem congruentes com a vida quotidiana das pessoas, 
permitam avanços significativos na qualidade da educação, dos 
direitos da cidadania e da convivência nas sociedades globalizadas 
do terceiro milénio.

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto vem acumulando, 
desde 1989, experiência de formação no domínio da administração educacional 
através da realização ininterrupta de Cursos de diferentes tipos e modalidades. É 
no âmbito do mestrado em Administração das Organizações Educativas que se 
realiza o Seminário de Administração Educacional, de periodicidade anual, que 
conta nesta oitava edição com a participação de José António Caride, Prof. 
Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela, que abordará a temática 
das metodologias qualitativas de investigação em educação.

 

Numa segunda parte, serão apresentados os principais resultados da 
investigação conduzido pelo inED - Centro de Investigação e Inovação em 
Educação, da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, sobre as 
implicações da burocracia nos Agrupamentos de Escolas Públicas. Este estudo, 
de âmbito nacional, aprofunda o estudo da burocracia e as razões que a 
exponenciam, a partir da implementação por parte dos atores educativos dos 
Decretos-Lei n.º 54/2018 e n.º 55/2018. A análise dos impactos da burocracia na 
escola e dos mecanismos usados para operacionalização das mudanças 
permitem apresentar agora um conjunto de recomendações e sugerir 
alternativas, de modo a diminuir as disfuncionalidades burocráticas e a atingir 
os objetivos do sistema educativo.
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INDAGAÇÃO E CONHECIMENTO 
DOS SABERES EM EDUCAÇÃO
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As metodologias de investigação 
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Paula Romão
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PAINEL DE APRESENTAÇÃO PÚBLICA 
DOS PRINCIPAIS RESULTADOS 
DA INVESTIGAÇÃO SOBRE A 
BUROCRACIA NA ESCOLA

Apresentação do Projeto 
Paulo Delgado 

inED – Centro de Investigação  

e Inovação da ESE – P.PORTO

A burocracia associada à implementação da Educação 
Inclusiva em Portugal (DL 54/2018). 
Pedro Araújo 

inED – Centro de Investigação e Inovação da ESE – P.PORTO

Impactos da burocracia nos processos relacionados 
com a implementação do currículo (DL 55/2018). 
Lídia Mota 

inED – Centro de Investigação e Inovação da ESE – P.PORTO 

Universidade de santiago de Compostela

Implicações da burocracia nos processos  
relacionados com a avaliação das aprendizagens dos 
alunos (DL 55/2018). 
Alberto Oliveira 

inED – Centro de Investigação e Inovação da ESE – P.PORTO

Quadro normativo recente, burocracia  
e efetividade na educação.  
Raul Alonso 
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