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Professores:  

 

EMENTA 

 

Conhecimento - significado e apropriação. Investigação - construindo um trabalho científico. Os  

pré-requisitos  lógicos  do  trabalho  científico  -  demonstração,  raciocínio  (formação  de conceitos  

e  juízos)  e  processos  lógicos  de  estudo.  Teorias  e  quadros  de  referências (funcionalismo, 

estruturalismo, compreensão, materialismo histórico e etnometodologia). A pesquisa  científica.  

Diretrizes  para  elaboração  de  uma  pesquisa  científica  -  elaboração  do projeto  de  pesquisa  

com  a  definição  do  tema  e  problema,  levantamento  da  bibliografia, delimitação da unidade de 

leitura e da documentação temática, construção lógica do trabalho, a metodologia e a redação dos 

estudos alinhados aos aspectos técnicos requeridos.  

  

OBJETIVOS  

*  Desenvolver  estudos  e  atividades  que  subsidiem  o  aluno  em  questões  referentes  à  sua 

pesquisa: desenho teórico-metodológico da pesquisa, com o delineamento do problema de pesquisa, 

escolha e definição dos instrumentos de pesquisa;  

*  Vivenciar  coletivamente  a  articulação  da  prática  da  pesquisa  com  referenciais  teórico-

metodológicos, potencializando os processos individuais de investigação;  

*  Articular  os  pressupostos  teórico-metodológicos  com  os  instrumentos  de  produção  de dados 

e sua consequente análise, explicação, interpretação e compreensão;  

* Contribuir à compreensão e construção do quadro teórico-metodológico do trabalho de construção 

da dissertação;  

* Construir os procedimentos metodológicos da pesquisa referentes à dissertação;  

* Discutir os elementos constituintes de um projeto de investigação em nível de mestrado;  

* Introduzir e/ou ampliar as discussões, acerca dos diferentes projetos de pesquisa, no que diz 

respeito aos referenciais teóricos;  

  

3) CONTEÚDOS  

* Diferenciação entre pesquisa qualitativa e quantitativa;  

* Diferentes campos teóricos e diferentes metodologias de pesquisa;  

* Discussão e seleção das metodologias de pesquisa;  

* Características de um projeto de pesquisa;  

* Problematização do objeto de pesquisa; * Metodologias de Pesquisa: etnografia, história de vida;  

história, cartografia, pesquisa-ação,  

participante, bibliográfica e documental;   

* A metodologia de pesquisa e instrumentos de pesquisa;   

* As análises do material produzido pela pesquisa.  
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Serão  oportunizados  estudos  e  debates  a  partir  de  reflexões  sobre  a  pesquisa  em  educação 

privilegiando os aspectos teóricos e metodológicos. Para tal, serão utilizados textos pertinentes; 

aulas dialogadas; leitura e exploração de textos; elaboração e apresentação de trabalhos em sala de 

aula em forma de seminário. Construção de seu projeto de pesquisa alinhando quadro teórico, 

metodológico, instrumentos com sua análise, explicação e interpretação de dados.  

  

AVALIAÇÃO 

A avaliação levará em conta a  consecução  dos  objetivos  previstos  através  das  leituras  

indicadas, trabalhos elaborados e apresentados em sala de aula, participação em debates. Uma 

versão do projeto de  dissertação  deverá  ser  entregue  no  dia  do  Seminário  de  Socialização,  em 

dias a combinar.  
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