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Resumo

Atualmente, assiste-se a mudanças significativas na educação 
que exigem o desenvolvimento de capacidades, competências e 
atitudes ajustadas a esta era digital e que implicam que aluno e 
professor desempenhem novos papéis. Este estudo pretende in-
vestigar as potencialidades das tecnologias digitais, integradas em 
metodologias ativas, centradas no paradigma socioconstrutivista e 
operacionalizadas no modelo aula-oficina, para o desenvolvimento 
da literacia histórica e literacia digital em alunos do 1.º e 2.º Ciclos 
do Ensino Básico. Para tal, vamos utilizar três plataformas digitais: 
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o TED-ed, o Youtube e o Padlet, que serão integradas nas meto-
dologias de aula invertida (Flipped Classroom) e da aprendizagem 
por pares (Peer Instruction) e operacionalizadas no modelo aula-
-oficina. Trata-se um estudo qualitativo em que será utilizado o 
método de estudo de caso múltiplo para conhecer e compreender 
duas realidades: uma turma de 4.º ano (9-10 anos) e outra de 6.º 
ano (11-12 anos). Para a recolha de dados, e no que se refere aos 
alunos, serão utilizados o focus group, o inquérito por questionário, 
os trabalhos produzidos pelos alunos, assim como questionários 
de metacognição; no que diz respeito aos professores, faremos 
entrevistas semiestruturadas. Para análise dos dados qualitativos, 
recorrer-se-á às técnicas de análise da Grounded Theory apoiada 
pelo software NVivo. Os dados quantitativos serão analisados 
recorrendo à estatística descritiva. Neste artigo, serão apresen-
tados os pressupostos teóricos que sustentam a investigação, os 
objetivos, o desenho metodológico e as etapas realizadas até ao 
momento. É esperado que o presente estudo possa contribuir para 
a construção de uma teoria emergente que relacione a utilização 
de tecnologias digitais com as metodologias ativas para fomentar 
o desenvolvimento da literacia histórica e digital, bem como de 
competências essenciais para o século XXI.

Palavras-chave: ambientes de aprendizagem ativa, aprendizagem 
histórica, literacia histórica, literacia digital, tecnologias digitais.

Introdução 

Vivemos num tempo de grandes mudanças que estão a transformar 
os cenários educativos e a abrir novas oportunidades de ensinar e 
aprender. Nos últimos anos, tem-se vindo a assistir ao forte crescimento 
da utilização de tecnologias digitais para o ensino e aprendizagem de 
História e das Ciências Sociais e à sua combinação com metodologias 
ativas e/ou de cariz construtivista, com vista ao desenvolvimento da 
literacia digital e histórica. Desta forma, os papéis de aluno e professor 
transformam-se e adquirem novos sentidos e significados: o aluno 
passa a ser um elemento ativo, participativo, autónomo e construtor 
do seu próprio conhecimento; o professor um mediador e orientador 
dessas mesmas aprendizagens. No caso do ensino e aprendizagem 
de História e das Ciências Sociais pretende-se que o aluno, orientado 
pelo professor em cenários de aprendizagem ativos, possa entender 
de que forma esse conhecimento histórico pode ser relevante para 
o seu presente e futuro, desenvolvendo assim o seu pensamento 
histórico e a sua consciência histórica.
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É neste contexto que surge o projeto “Metodologias ativas e 
tecnologias digitais para o desenvolvimento da consciência histó-
rica: um estudo de caso com alunos do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 
Básico” no âmbito do Doutoramento em Ciências da Educação, na 
especialidade em Tecnologia Educativa, na Universidade do Minho. 
O estudo emerge da necessidade de compreender quais as poten-
cialidades que as tecnologias digitais integradas em metodologias 
ativas têm no desenvolvimento da consciência histórica em alunos 
de 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico. Espera-se que os resultados 
permitam construir uma teoria emergente que relacione a utilização 
de recursos digitais com as metodologias ativas para fomentar a 
consciência histórica dos alunos.

Contextualização teórica 

A Sociedade Digital em que vivemos é marcada preponderan-
temente pelos avanços tecnológicos e pelo aparecimento de uma 
geração denominada nativos digitais (Prensky, 2001; Santaella, 2010). 
Segundo Prensky (2001), os nativos digitais interagem rapidamente 
com as tecnologias digitais e possuem habilidades e competências 
tecnológicas que lhes permitem realizar múltiplas tarefas ao mesmo 
tempo. Atualmente, a informação disponibilizada é constante, diversi-
ficada e imensa, e é importante desenvolver no aluno competências 
que lhe permitam pesquisar, selecionar e organizar a informação mais 
adequada para a construção do seu conhecimento, nomeadamente 
para o conhecimento histórico. Para tal, é necessário promover am-
bientes de aprendizagem ativos, combinando tecnologias digitais com 
metodologias ativas, que, aliadas à promoção do desenvolvimento da 
consciência histórica dos alunos, possam transformar paradigmas de 
ensino e aprendizagem da História. 

As tecnologias digitais são ferramentas potencialmente pode-
rosas e flexíveis, se forem integradas em estratégias de aprendi-
zagem construtivista (Costa & Viseu, 2008), o que vai ao encontro 
da ideia defendida por Jonassen (2007) quando afirma que em 
contexto educativo as tecnologias devem ser perspetivadas como 
ferramentas cognitivas. 

Neste estudo vamos integrar três ferramentas cognitivas: 
1) a plataforma TED-Ed permite que as aulas sejam disponibi-

lizadas aos alunos através da página individual do professor 
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na plataforma ou compartilhadas com o público em geral nas 
redes sociais (Carvalho, 2014).

2) a plataforma Youtube é uma ferramenta tecnológica importante 
a ser utilizada para o desenvolvimento de aprendizagens em 
sala de aula, dado que possibilita visualizar e compartilhar ví-
deos que permitirão uma mobilização de conhecimentos mais 
ativa e motivante (Quintanilha, 2017).

3) a plataforma Padlet constitui um recurso que possibilita a 
construção de murais virtuais, proporcionando a interação dos 
sujeitos, através da difusão de ideias, materiais e atividades 
(Silva & Lima, 2018).

Apesar de estarem delineadas estas plataformas, outras podem 
vir a ser usadas no estudo.

Importa referir que a literacia digital tem um papel importante 
para o desenvolvimento destas competências, pois segundo Pereira 
(2011), esta envolve a aquisição e utilização de conhecimentos, 
técnicas, atitudes e qualidades pessoais que conduzem ao desen-
volvimento de capacidades de planear, executar e avaliar ações 
digitais na resolução de tarefas do quotidiano. Desta forma, desen-
volver a literacia digital não implica apenas habilidades técnicas 
na utilização de equipamentos tecnológicos e recursos digitais, 
mas envolve outras competências e capacidades de “descoberta, 
seleção, análise, avaliação e armazenamento da informação, e no 
seu tratamento e uso, independentemente dos códigos ou técnicas 
envolvidas” (Vieira, 2008, p. 193).

Segundo Carvalho e Ramos (2015), o recurso à tecnologia é 
um meio para o envolvimento do professor e do aluno enquanto 
agentes ativos que, combinado com ambientes de aprendizagem 
ativos, promove o desenvolvimento de competências essenciais 
ao cidadão atual. As metodologias ativas assumem atualmente um 
papel relevante nos processos de ensino e aprendizagem, dado 
que utilizam estratégias de ensino centradas nos alunos e na sua 
participação ativa na construção de conhecimento de forma flexível 
e interligada (Moran, 2017, 2018). 

No presente estudo será utilizada a Sala de Aula Invertida 
(Flipped Classroom). Esta metodologia ativa transforma os papéis 
do professor e do aluno, no sentido de lhe conferir um papel mais 
ativo, permitindo o desenvolvimento de competências cognitivas e 
socioemocionais (Bergmann & Sams, 2016) (cf. Tabela 1).
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Tabela 1 - Sala de aula invertida (Flipped Classroom)

Antes da aula Durante a aula Depois da aula

Papel do 
Professor

 - Prepara o 
conteúdo com 
a seleção de 
materiais/
recursos e 
disponibiliza-
os aos alunos.

 - Orienta a 
discussão dos 
alunos com os 
colegas.

 - Orienta a 
discussão dos 
alunos e o de-
senvolvimento 
de projetos.

Papel do 
Aluno

 - Estuda em 
casa os mate-
riais/recursos 
disponibili-
zados pelo 
professor.

 - Realiza 
atividades 
práticas sobre 
o conteúdo 
estudado em 
casa.

 - Esclarece 
dúvidas sobre 
o conteúdo 
com os 
colegas.

 - Revê 
conceitos 
trabalhados 
por meio de 
quizzes, jogos 
digitais, …

 - Desenvolve 
projetos sobre 
o conteúdo 
discutido.

Competências 
cognitivas do 

aluno

Visualizar, 
conhecer, 
recordar, 
compreender, 
apropriar.

Aplicar, analisar, 
discutir, resolver, 
esclarecer, 
avaliar, criar. 

Rever, aplicar, 
desenvolver, criar.

Competências 
Socioemocionais 

do aluno

Motivação, autonomia, participação, persistência, 
autoestudo, autoaprendizagem, pensamento crítico 
e criativo, colaboração, comunicação, criatividade, 
colaboração e cooperação.

Na perspetiva de Martín (2017), a sala de aula invertida permite 
a personalização da apropriação da informação conforme as neces-
sidades e ritmos do aluno, estimula o estudo contínuo dos alunos e 
potencializa uma aprendizagem ativa, social e indutiva. Porém, uma 
das fragilidades desta metodologia é o facto de o material disponibi-
lizado pelo professor poder não ser estudado pela maior parte dos 
alunos o que dificulta a sua discussão em sala de aula.

Uma outra metodologia que será utilizada é a Aprendizagem 
por Pares (Peer Instruction). Esta tem como objetivo principal gerar 
múltiplas discussões sobre o conteúdo entre pares em tempo de 
aula para compreensão dos conceitos estruturantes (Mazur, 1997). 
Também neste tipo de metodologia os papéis do aluno e professor 
mudam (cf. Tabela 2).
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Tabela 2 - Aprendizagem por Pares (Peer Instruction)

Antes da aula Durante a aula Depois da aula

Papel do 
Professor

 - Prepara o 
conteúdo com 
a seleção de 
materiais/
recursos e dis-
ponibiliza-os 
aos alunos.

 - Orienta a 
discussão dos 
alunos com os 
pares.

 - Avalia dificulda-
des do aluno.

 - Esclarece con-
ceitos menos 
compreendi-
dos.

 - Prepara mate-
riais/recursos 
para um novo 
conteúdo.

Papel do 
Aluno

 - Estuda os 
materiais/
recursos 
disponibilizados 
pelo professor.

 - Responde a 
perguntas in-
dividualmente 
com quizz. 

 - Discute as 
suas respos-
tas com o par, 
e se necessá-
rio corrige a 
sua resposta.

 - Discute as 
suas res-
postas com 
os restantes 
colegas.

Competências 
cognitivas do 

aluno

Visualizar, 
conhecer, 
recordar, 
compreender, 
apropriar.

Aplicar, analisar, 
discutir, 
argumentar, 
compreender, 
aplicar, construir.

Competências 
Socioemocionais 

do aluno

Motivação, autonomia, participação, persistência, 
autoestudo, autoaprendizagem, pensamento crítico 
e criativo, colaboração, comunicação, criatividade, 
colaboração e cooperação.

O estudo dos materiais poderá ser feito em casa ou na própria 
sala de aula, minutos antes de a aula iniciar. As questões colocadas 
ao aluno devem avaliar não a recordação de factos ou definições, mas 
a compreensão e a capacidade para analisar e avaliar situações por 
parte dos alunos (Martín, 2017). 

Estas duas metodologias ativas serão operacionalizadas no 
modelo de Aula-Oficina (Barca, 2004) que se integra no paradigma 
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construtivista e parte do levantamento das ideias prévias dos alunos 
para a construção das atividades (cf. Tabela 3). 

Tabela 3 - O modelo de Aula-Oficina

Antes da aula Durante a aula

Papel do 
Professor

 - Realiza o levantamento 
das ideias prévias do 
aluno sobre a temática.

 - Análise das ideias 
prévias e desenho das 
atividades (seleção 
das fontes históricas e 
questões orientadoras).

 - Orienta a análise dos 
documentos históricos 
e discussão dos alunos 
com os colegas.

 - Esclarece dúvidas do 
aluno.

Papel do 
Aluno

 - Refere as suas ideias 
sobre a temática.

 - Analisa os documentos 
históricos e responde às 
questões orientadoras, 
em grupo.

 - Discute as respostas 
do seu grupo com os 
restantes colegas da 
turma.

 - Constrói o produto 
da sua aprendizagem 
(narrativa, banda 
desenhada, desenho) e 
apresenta à turma.

Competências 
cognitivas do 

aluno

Identificar, conhecer, 
argumentar, compreender.

Analisar, investigar, 
discutir, confrontar fontes, 
argumentar, aplicar, 
construir.

Competências 
Socioemocionais 

do aluno

Motivação, autonomia, participação, persistência, 
autoestudo, autoaprendizagem, pensamento crítico 
e criativo, colaboração, comunicação, criatividade, 
colaboração, reflexivo, pesquisador.

Com este modelo, o ensino memorístico e repetitivo da História 
dissipa-se, alterando-se para um ensino com práticas desafiadoras 
em termos cognitivos, que passam pela desconstrução e reconstrução 
crítica dos conhecimentos e acontecimentos históricos por meio da 
exploração de fontes históricas em diferentes suportes num ambiente 
de oficina do historiador.

O pensamento histórico é o processo de interpretação de fon-
tes históricas do passado através do desenvolvimento de conceitos 
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substantivos e de conceitos metahistóricos relativos à compreensão 
e construção da própria História: significância histórica, mudança/
permanência, multiperspetiva, empatia histórica, evidência e outros. 
(Lee, 2002, 2005; Seixas & Morton, 2013). Desta forma, pretende-se 
que o aluno aprenda a pensar historicamente e a desenvolver a sua 
consciência histórica. A consciência histórica é a capacidade de 
orientação de cada pessoa no seu tempo, tendo em consideração 
a tríade temporal passado, presente e futuro, e por isso, considera 
a consciência histórica como universalmente humano (Rüsen, 2001, 
2016). Neste âmbito, o autor sistematizou (1993) quatro tipos de 
consciência histórica na forma de uma tipologia geral do pensa-
mento histórico:
1) consciência histórica tradicional - a orientação na vida é assente 

em tradições; 
2) consciência histórica exemplar - o passado é encarado como 

uma lição a ter em conta no presente e no futuro; 
3) consciência histórica crítica - a História rompe com a con-

tinuidade; 
4) consciência histórica ontogenética - a mudança dá sentido 

ao passado.

Mais recentemente, Rüsen (2015) considerou que a consciência 
crítica deveria estar presente no “salto” que se deveria realizar de um 
nível para o outro, propondo assim três tipologias (consciência tradi-
cional, consciência exemplar e consciência ontogenética) em vez de 
quatro, funcionando a consciência crítica de alavanca para as outros 
tipos de consciência histórica. 

A narrativa histórica é uma componente fundamental do pen-
samento histórico que envolve um conjunto de operações mentais 
que define o campo da consciência histórica (Rüsen, 2010). O modo 
como abordamos o passado terá reflexo na construção narrativa que 
nos orienta intertemporalmente e nos possibilita criar sentidos para 
a vida (Gago, 2019). 

Associado ao desenvolvimento da consciência histórica está 
o conceito de literacia digital, essencial para que se desenvolva a 
consciência histórica (Lee, 2016). Na visão do autor, trata-se de 
um conjunto de competências de interpretação e compreensão do 
passado por meio de fontes históricas e que permite o indivíduo 
orientar-se temporalmente na sociedade. Segundo Barca (2006), a 
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orientação temporal de cada um de nós exige identificações múltiplas, 
a várias escalas (do local ao global): competências avançadas para 
saber “ler” o mundo que nos rodeia e também perspectivar de alguma 
forma o futuro, à luz de experiências humanas no passado (p. 95).

Para tal, é necessário que o professor desenhe percursos 
didáticos que possibilitem ao aluno a compreensão histórica com 
um olhar para o mundo, por meio do desenvolvimento de conceitos 
metahistóricos e substantivos e a integração desse conhecimento 
no seu dia-a-dia.

São vários os estudos que realçam as potencialidades de 
integração das TIC no ensino e aprendizagem da História e no de-
senvolvimento do pensamento histórico e consciência histórica. O 
estudo de Cruz (2009) constatou que a utilização das ferramentas da 
Web 2.0, por meio do Modelo ITIC “Integração das Tecnologias de 
Informação e Comunicação” desenvolveu nos alunos competências 
de pesquisa, análise, avaliação e a construção do seu conhecimento 
histórico. Também o estudo de Trindade (2014) sobre a utilização de 
tecnologias móveis, nomeadamente o iPad e o iTunes U, demons-
traram inúmeras potencialidades para construção do conhecimento 
histórico dos alunos. Revilla (2019) desenvolveu um estudo em 
que verificou que o ambiente de aprendizagem digital potenciou 
níveis mais elaborados de progressão do pensamento histórico e 
da consciência histórica dos alunos. Outros estudos neste âmbito, 
mais direcionados especificamente para a utilização de aplicativos 
digitais no ensino e aprendizagem de História são os de Caetano e 
Nascimento (2019) que verificaram que a utilização da app Nearpod 
no ensino e na aprendizagem de História provocou o aumento da 
motivação, concentração e interação dos alunos bem como o seu 
envolvimento com as atividades propostas na disciplina de Histó-
ria, e de Pestana et al. (2020) que verificaram que a utilização de 
diferentes aplicativos digitais como o Kahoot, Mentimeter, Plickers, 
EdPuzzle potenciaram o desenvolvimento de competências histó-
ricas nos alunos.

A presente investigação terá em consideração os estudos men-
cionados e outros que venham a ser pertinentes, com o intuito de 
potenciar a literacia digital que pretende estimular nos alunos com-
petências relativas ao uso eficaz da tecnologia digital, e a literacia 
histórica, que promove competências para que os alunos percebam 
e usem o passado para atribuírem sentido ao presente e ao futuro.
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Metodologia de investigação

Questão de partida e objetivos de investigação
 Investigar em Ciências da Educação implica a procura da resposta 

a uma pergunta de partida ou questão-problema. Assim, traçou-se a 
seguinte questão de investigação: Qual o contributo das tecnologias 
digitais integradas em metodologias ativas para o desenvolvimento da 
consciência histórica em alunos do 1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico?

Para responder à questão, definiram-se os seguintes objetivos 
de investigação:
1) Identificar os contributos da utilização de metodologias ativas, 

a Sala de Aula Invertida (Flipped Classroom) e a Aprendizagem 
por Pares (Peer instruction) assentes no paradigma constru-
tivista e operacionalizadas no modelo de Aula-Oficina como 
metodologias promotoras de desenvolvimento de competências 
históricas e da consciência histórica nos alunos. 

2) Compreender de que modo a utilização das plataformas 
TED-ed, YouTube, Padlet e outras contribuem para que os 
alunos se apropriem de conceitos estruturais que promovam 
a sua consciência histórica.

3) Desenvolver práticas educativas com base em metodologias 
ativas assentes no paradigma construtivista e tecnologias 
digitais, que desenvolvam a consciência histórica dos alunos 
a partir dos pressupostos científico-pedagógicos de base do 
estudo e dos dados recolhidos na investigação realizada. 

4) Avaliar o impacto das metodologias ativas e tecnologias digitais 
na mudança metodológica do ensino da História, com reflexos 
no processo de aprendizagem da história, na promoção de 
competências históricas e de consciência histórica dos alunos.

Participantes do estudo

Participam neste estudo duas turmas: uma do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico (CEB), do 4.º ano de escolaridade, alunos com idades entre 
os 9-10 anos; e uma outra do 2.º Ciclo do Ensino Básico (CEB), do 
6.º ano de escolaridade, alunos com idades compreendidas entre 
os 11-12 anos, dum agrupamento de escolas de Braga. Também os 
professores das duas turmas serão participantes no estudo.
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Método de estudo de caso

A presente investigação enquadra-se na metodologia qua-
litativa, em particular o Estudo de Caso, dado que se centra na 
compreensão dos fenómenos, explorando-os na perspetiva dos 
participantes num ambiente natural e em relação estreita com o 
contexto (Coutinho, 2011). O Estudo de Caso tem sido muito utilizado 
nas investigações na área da Educação (Meirinhos & Osório, 2010; 
Morgado, 2013). No contexto desta investigação, será utilizado o 
estudo de caso múltiplo, dado que nos centraremos em dois casos 
como antes referimos. 

Sessões de intervenção

O trabalho de campo consta de intervenções em dois semestres 
no ano letivo 2020-2021. No primeiro semestre serão desenvolvi-
das sessões de intervenção com a turma de 4.º ano, visto que os 
conteúdos de História integrados na disciplina de Estudo do Meio 
são lecionados no primeiro semestre; no segundo semestre serão 
desenvolvidas sessões de intervenção com a turma de 6.º ano, na 
disciplina de História e Geografia de Portugal. Na tabela 4 encon-
tram-se as temáticas das sessões de intervenção da investigação.

Tabela 4 - Temáticas das sessões de intervenção da investigação 

1.º Ciclo do Ensino Básico - 4.º ano 2.º Ciclo do Ensino Básico – 6.º ano
1.ª atividade- “Peste Negra versus 
Covid-19 em Portugal”

1.ª atividade- “O Estado Novo”

2.ª atividade- “A consolidação da 
identidade nacional com a Batalha de 
Aljubarrota”

2.ª atividade- “A Guerra Colonial”

3.ª atividade- “Os descobrimentos 
portugueses e a Era da Globalização”

3.ª atividade- “O 25 de Abril de 1974”

4.ª atividade- “Do Estado Novo ao 25 
de Abril”

4.ª atividade- “O Pós 25 de Abril”

O estudo iniciou-se no ano letivo 2020-2021. As atividades com 
os participantes do 4.º ano prolongaram-se além do 1.º semestre 
devido às transformações que as escolas realizaram nas práticas 
educativas, situação desencadeada pela pandemia causada pela 
COVID- 19.
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Instrumentos e técnicas de recolha de dados

Para a recolha dos dados delinearam-se os seguintes instrumen-
tos e técnicas de investigação e os seus momentos de aplicação ao 
longo da investigação (cf. Tabela 5).

Tabela 5 - Instrumentos e técnicas de recolha de dados 
e os momentos da sua aplicação

1.ª fase de recolha de 
dados

(Antes das sessões de 
intervenção)

Instrumento/
Técnica

2.ª fase de recolha de 
dados

(Após as sessões de 
intervenção)

Caraterizar as duas 
realidades em estudo 
através do levantamento 
de conhecimentos do 
uso que estes fazem na 
escola e fora dela das 
tecnologias digitais

Inquérito por 
questionários aos 
alunos
(Ghiglione & 
Benjamim, 1997)

Identificar estratégias, 
metodologias ativas 
e tecnologias digitais 
mais utilizadas para o 
ensino e aprendizagem 
dos alunos na aula de 
História.

Focus Group aos 
alunos
(Barbour, 2009)

Analisar os efeitos 
das metodologias 
ativas e tecnologias 
digitais tiveram na 
aprendizagem dos 
alunos, nomeadamente 
para o desenvolvimento 
da consciência histórica.

Identificar metodologias e 
recursos digitais utilizados 
pelos professores nas 
suas práticas educativas 
de História e Geografia 
de Portugal e de Estudo 
do Meio e identificar 
estratégias adotadas para 
o desenvolvimento da 
consciência histórica dos 
alunos.

Entrevista 
semiestruturada 
aos professores
(Amado, 2017)

Analisar e compreender 
o impacto do trabalho 
desenvolvido na 
aprendizagem dos 
alunos e em práticas 
futuras dos docentes.

Observação participante
(Coutinho, 2011)

Durante o trabalho de campo, observar e registar as conversas, ideias, 
atitudes dos alunos ao longo das práticas educativas, interagindo com os 
participantes.
Trabalhos produzidos pelos alunos e questionários de metacognição
Fornecem informações sobre a sua aprendizagem.
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No momento de redação deste texto está a ser aplicada a 1.ª 
fase de recolha de dados.

Análise e tratamento dos dados

Tendo em conta estes referentes concetuais e a natureza do 
problema em estudo, para a análise de dados, optou-se por uma abor-
dagem predominantemente qualitativa, mas com integração pontual de 
métodos quantitativos para melhor clarificação dos dados recolhidos.

No que se refere à análise de dados quantitativos, como os inqué-
ritos por questionário, utilizar-se-á a estatística descritiva, em que se 
aplicam várias técnicas para descrever e resumir um conjunto de dados.

A análise dos dados qualitativos será feita com as técnicas de 
análise da Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1990, 1998), apoiada 
pelo software NVivo, dado que se pretende codificar e categorizar 
os dados em temas centrais recorrendo ao método de comparação 
sistemático que passa por três fases: 
1) codificação aberta: emergem os conceitos aos quais é atribuído 

um nome ou código; 
2) codificação axial: os conceitos são reorganizados em torno de 

eixos e definem-se relações entre as categorias; 
3) codificação seletiva: os dados são integrados em torno de um 

conceito central explicativo, no qual é evidenciada a categoria 
com maior potencial para se relacionar com todas as outras, 
conduzindo à definição da categoria central. 

Todos os instrumentos foram validados por peritos da área e 
posteriormente submetidos à Comissão de Ética da Universidade do 
Minho e autorizada a sua aplicação pelo Ministério da Educação. Assim, 
estão a ser tidas em conta todas as questões éticas, mantendo-se o 
anonimato e a confidencialidade dos dados. 

Reflexão final

O desenho de investigação apresentado teve como ponto de 
partida um quadro teórico-conceptual que permitiu delimitar a ques-
tão-problema, os objetivos inerentes e a metodologia de investigação. 
Desse referencial teórico-concetual salienta-se abordagem construtivista 
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que privilegia o papel ativo e participativo do aluno na construção do 
seu conhecimento como ponto de norteador da investigação. 

No momento de escrita deste texto está a ser realizado o trabalho 
de campo, em concreto as atividades no 1.º Ciclo do Ensino Básico.
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