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Reflexão sobre o percurso individual na unidade curricular 

Introdução 

De acordo com os objectivos pretendidos para a unidade curricular (uc), 

constantes no contrato de aprendizagem (ca), pretendo fazer uma apreciação 

de como foi a minha aprendizagem e até como esta se delineou de acordo com 

a interpretação que fiz do que era pretendido. 

Como constante no ca, foi  pretendido que o estudante: 

  se familiarizasse com procedimentos metodológicos que norteiam e 

permitem a realização de uma investigação no campo da Educação 

  conhecesse os métodos possíveis, os instrumentos de recolha e de 

análise de dados  

  reflectisse sobre as respectivas vantagens e desvantagens  

  adquirisse sensibilidade para os aspectos éticos a ter em conta  

 desenvolvesse as competências necessárias para a realização da 

dissertação de mestrado.  

Para que estas competências se desenvolvessem, a unidade foi  constituída 

por quatro temas, com várias actividades cada. Como complemento foram 

ainda desenvolvidas actividades “transversais” a todas as outras, com a 

construção do portefólio, wiki de turma e a construção/organização do 

marcador social com fontes consideradas relevantes. 

Pretendo com este relatório comentar as temáticas e algumas das 

metodologias utilizadas, de forma sucinta com destaque para o que penso ter 

angariado em cada situação. 

O aprofundamento e recursos utilizados ao longo da uc, constam no portefólio 

(http://miemf.wordpress.com/). 

 

A equipa 

A constituição de equipa, surgiu sem problemas porque da experiência do 

semestre passado, conheço os colegas com os quais formei a Corto Maltese. A 

cooperação, colaboração desenrolaram-se com facilidade e os nossos ritmos 

de trabalho são semelhantes. 

O modo como fomos articulando as várias tarefas, permitiu que me inteirasse 

do que era pretendido. A articulação de tarefas passou pelas pesquisas e 

resposta a questões, construção de conteúdos para o wiki, fontes para o 

marcador, entre outras.  

Em minha opinião, o desenvolvimento de trabalhos em equipa, e desde que 

estas funcionem bem, é extremamente vantajoso para a apreensão das 

http://miemf.wordpress.com/
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temáticas, pelo menos para a minha. Uma interiorização inicial, a nível 

individual, posterior cooperação e colaboração permite que a construção de 

conhecimento ganhe consistência.   

 

Temática 1: O processo de Investigação 

Muito descobri sobre o processo de investigação, a partir das muitas pesquisas 

que efectuei. O mesmo aconteceu relativamente aos vários métodos de 

investigação.  

A análise da tese de mestrado indicada, permitiu verificar a minha consolidação 

de conhecimentos adquiridos. 

Da mesma forma a construção de um fluxograma, em equipa, relativo às 

etapas de investigação, após troca de ideias e sugestões com os outros três 

elementos. 

A análise dos fluxogramas das restantes equipas, comparação com o que 

apresentámos e argumentar sobre a proposta da equipa e de acordo com a 

minha apreensão da temática, permitiu uma análise constante do 

conhecimento que serviu de base a estes resultados e participação. 

Em fase de conclusão deste tema, foi sugerido o exercício baseado numa 

hipotética proposta de projecto de investigação em que estavam em falta 

alguns dos passos fundamentais. Sem conhecer a problemática específica de 

um projecto e mediante tão grande possibilidade de análise combinatória dos 

passos em falta (esta análise combinatória não foi sugerida pelo professor, mas 

pela minha base matemática…), perante o pouco tempo disponível, fez-me 

optar por analisar isoladamente os passos e conjugar somente três opções de 

passos em falta. 

 

Temática 2: A recolha de dados numa investigação 

A primeira actividade foi dedicada aos métodos e instrumentos de recolha de 

dados, com especial destaque para os questionários, entrevistas e por 

observação. Os conhecimentos adquiridos e relembrados pela pesquisa inicial 

puderam ser aplicados com a análise, inicialmente individual e posterior em 

equipa, do estudo em tese de mestrado sobre a aplicação de questionário, 

permitiu verificar alguns constrangimentos e necessidades neste tipo de 

métodos de recolha de dados. 

Na continuidade dos estudos anteriores, foi debatido o tema dos métodos 

quantitativos de recolha de dados. Neste tema, relembrei conceitos adquiridos 

nos meus tempos (já distantes) de licenciatura em matemáticas aplicadas e 

aprofundar os dirigidos à uc. 
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Foi-nos, então, sugerido construir um guião para entrevista, tendo um objectivo 

já estabelecido e centrando-se em três perguntas principais. Em equipa 

considerámos que essas, perguntas, podiam ser as perguntas base para a 

entrevista semi-estruturada, onde o entrevistado tinha liberdade de resposta 

para essas questões principais. Outras perguntas consideradas oportunas para 

o objectivo, em estudo, poderiam ser colocadas no decursos da entrevista. 

Com as contribuições das demais equipas e a necessidade em construir um 

guião comum, foi iniciada uma proposta de estrutura no wiki de turma. Sugeri, 

em fórum, que se considerassem algumas questões, agrupando-as e 

eventualmente sujeitas a votação para que conseguíssemos uma estrutura 

final. Após alguns impasses, optei, com a concordância da equipa Corto 

Maltese, em apresentar uma proposta de guião de entrevista, argumentando, 

inclusive, com uma observação feita numa uc, do semestre anterior para que 

um guião de entrevista não seja considerado com estanquidade. 

Com a aprovação do professor, este guião foi aceite e avançámos para a 

realização de entrevista no terreno, após selecção de um entrevistado.  

   

Temática 3: O processo de Investigação 

Após a realização da entrevista, foi feita a transcrição desta. 

A fase seguinte, foi o processo de análise de conteúdo, a partir de uma grelha 

disponibilizada pelo professor. Ainda que tenha efectuado várias pesquisas, 

nomeadamente as sugeridas como recursos de aquisição, não encontrei um 

exemplo que me garantisse que a minha análise estava correcta. 

Admito que foi muito útil o esclarecimento de dúvidas do professor a alguns dos 

meus colegas sobre o preenchimento da referida grelha. 

O processo seguinte foi a troca de grelhas com outra colega. Novamente, 

surgem dúvidas sobre quem estaria certo sobre a identificação de 

características no preenchimento da grelha. Tomei como base, sempre, que os 

indicadores/unidades de registo – que me parece terem constituído as maiores 

dúvidas – eram fragmentos de entrevista e essa foi sempre a minha orientação. 

Resumidamente, considero que a validação inter-investigador foi útil para 

consolidar o que apliquei, inicialmente, na minha primeira análise de conteúdo.  

Por ter considerado muito interessante o tema e a metodologia seguida, 

construí um documento com as três fases de análise da minha entrevista, para 

observar a sequência dessas etapas de análise. A troca, de análise, permite 

verificar a fiabilidade da análise, já, realizada pelo intracodificador, garantido 

mais objectividade no estudo da informação recolhida. 
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Temática 4: Problemáticas de Investigação 

É premente a necessidade em aumentar o sucesso da aprendizagem. Muito se 

debate e algumas alterações têm sido verificadas, nos últimos anos, mas 

efectivamente ainda não são visíveis resultados que garantam sucesso efectivo 

e motivação acrescida. 

Este foi um dos temas que mais me motivou e lamento ter sido de pouca 

duração para o seu aprofundamento.  

A escolha do artigo  “Design-Based Research: An Emerging Paradigm for 

Educational Inquiry”   

(http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf ), para análise,  

posterior partilha e debate em fórum, promoveu ainda mais o interesse pela 

temática. 

Quanto mais pesquisava sobre o assunto, mais artigos encontrava e situações 

de casos onde se aplicavam os conceito de DBR. 

A análise dos artigos, orientada por algumas questões base e comuns para a 

turma, facilitou-me a construção de ideias sobre as posições defendidas por 

autores distintos. 

 

Considerações gerais 

Um semestre não é  suficiente para aprofundar tanto conteúdo e informação… 

Por cada novo tema, pesquisa e posterior debate individual ou em equipa, 

surgiu sempre a necessidade em aprofundar mais o assunto. 

A metodologia proposta para a uc com base em pesquisas, realização de 

actividades (para uma vertente mais prática), individual ou em equipa e 

posterior debate, constitui uma mais valia para a aquisição e construção de 

conhecimentos. 

Pela grande quantidade de informação publicada e existente passível de 

consulta, faz sentido a construção do marcador social de FONTES.  

Em diversas ocasiões, fiquei com dúvidas sobre a pertinência em colocar 

algumas das fontes que me tinham servido de apoio e por vezes por 

curiosidade individual (exemplo de métodos de investigação no ensino da 

matemática que considerei muito interessante, mas talvez demasiado 

específico…). Inicialmente, deliberávamos em equipa o que colocar no referido 

marcador, mas nas actividades individuais, por vezes, gostaria de ter tido 

alguma orientação sobre restrições (tags a criar, por exemplo) para o referido 

marcador. Fico com a ideia de que a organização do marcador FONTES, podia 

ter sido melhor conseguido se, na turma, tivéssemos aberto um tema de fórum, 

http://www.designbasedresearch.org/reppubs/DBRC2003.pdf


Metodologias de Investigação em Educação 
Mestrado em Comunicação Educacional Multimédia 

 
5 

  Fevereiro de 2011 

para esse efeito. Da minha parte, e por ter tido receio de ser vista como 

tentativa de protagonismo, não tomei essa iniciativa… 

O wiki de turma foi útil por ser uma ferramenta colaborativa e como tal permitiu 

a construção de aprendizagem pela introdução e correcção de informação 

pelos vários elementos de equipa.  

A construção do eportefólio, e como sou uma defensora deste tipo de 

ferramentas de aprendizagem, é, sem dúvidas, útil pela necessidade em ser 

mantido actualizado e pela sua revisão à medida que se consolida o 

conhecimento sobre uma temática. 

Só como remarque, os documentos de teses de mestrado sugeridos para 

análise e sendo ambas sobre estudos em tecnologias, transmitiram a vantagem 

em integrar  o conteúdo desta uc no macro tema Comunicação Educacional 

Multimédia. 

O meu percurso na uc, foi uma experiência bastante interessante. A 

metodologia seguida consistindo em pesquisa e estudo inicial (individual ou em 

equipa), as actividades para verificação e exequibilidade da teoria de 

referência, até mesmo a construção de raiz de instrumentos passíveis de 

exequibilidade, posterior análise e reflexão critica sobre o trabalho realizado, 

com comparação e troca de opiniões com os demais colegas de turma ou 

restantes equipas, permitiu que as minhas expectativas face aos objectivos, 

não fossem goradas .  


