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Objetivos de aprendizagem 

Entender o contributo que as metodologias qualitativas podem dar à investigação em 
educação. 

Conhecer as características principais da abordagem qualitativa e os planos e as técnicas 
relevantes de investigação. 

Analisar as vantagens das metodologias qualitativas e as suas principais limitações, no 
âmbito do estudo dos problemas educativos. 

Refletir sobre questões de natureza ética que se colocam no planeamento, execução e 
publicação dos resultados de uma investigação qualitativa em educação. 

Desenvolver competências que habilitem para a escolha do plano qualitativo adequado 
para o estudo de um problema educativo concreto. 

Treinar algumas técnicas de análise de dados qualitativos. 

Ser capaz de ler com sentido crítico investigações publicadas decorrentes de estudos 
empíricos de natureza qualitativa. 

Compreender a possível complementaridade de abordagens na construção do 
conhecimento científico. 

 

Conteúdos 

Características principais da investigação qualitativa: Tradição e fundamentos. 

Fases de uma investigação qualitativa: alguns exemplos retirados de investigações reais. 

A credibilidade de um estudo qualitativo: questões relativas à fidelidade e à validade das 
conclusões obtidas. 

Análise pormenorizada de alguns planos qualitativos de investigação (estudo de caso, 
investigação participativa). 

Modelos de investigação qualitativa: naturalista e etnográfica, estudo de caso, investigação 
ação. 

Análise pormenorizada de algumas técnicas qualitativas de investigação (entrevista aberta, 
observação participante, diário de bordo, análise de discurso e de conteúdo). 

A elaboração do relatório de um estudo qualitativo: possíveis estruturas. 

Aspectos éticos a ter em conta no decurso de uma investigação qualitativa. 

 

Metodologia de Ensino e Avaliação 

Deseja-se com esta metodologia exercitar no aluno, de forma sistemática, uma atitude de 
reflexão e de análise crítica face à investigação em educação. 

No que diz respeito à avaliação da aprendizagem dos alunos, esta basear-se-á na 
capacidade de busca autónoma de informação, na fundamentação teórica e na 
apresentação em webconferencia de portefólios em grupo. 
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Recorrer-se-á ao debate em videoconferência, à leitura de textos e realização de trabalho 
prático. 

• A participação na web que será contabilizada com 25% da avaliação final.  

• A entrega de um portefólio com os trabalhos de aula sobre a temática da 
metodologia qualitativa em educação vale 50%.  

• A apresentação final (em ambiente virtual) valerá 25% 

LINK PARA O ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO NA PLATAFORMA THEBRAIN  

https://bra.in/9qerag 

LINK PARA O GRUPO DE TRABALHO NO FACEBOOK: INVESTIGAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO II 

https://www.facebook.com/groups/559954271543271/ 

 

A entrega do trabalho fica marcada para o dia 25 de maio de 2020.  

No dia 28 de maio de 2020 realizar-se-á a apresentação dos trabalhos em 
webconferência 
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