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OBJETIVOS

A disciplina tem como objetivo geral apresentar os fundamentos da pesquisa educacional. Seus objetivos específicos são os seguintes: (1) discutir as bases teóricas
da pesquisa educacional; (2) apresentar os principais tipos de pesquisa educacional,
com foco em suas possibilidades e limites; (3) introduzir subsídios conceituais e práticos para a criação de um esboço inicial de uma proposta de pesquisa.

EMENTA

Especificidades da pesquisa em educação em diálogo com a tradição geral de pesquisa. Análise e discussão de diferentes orientações de pesquisa no interior do campo
de educação, procurando identificar os limites e alcance de cada uma delas.

PROGRAMA

A disciplina será dividida em 3 unidades: (1) Fundamentos: serão discutidos os conceitos de “pesquisa (científica)” e “metodologia”, bem como as questões filosó-ficas
pertinentes à pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas; à luz dessas discus-sões, serão examinadas algumas tipologias de pesquisa educacional, ilustradas com exemplos da produção nacional; (2) Construção de uma proposta de pesquisa: serão tratados os aspectos essenciais do processo de criação de um projeto de pesquisa, em
particular, o levantamento e revisão de literatura; (3) Introdução a elementos da prática de pesquisa: serão introduzidas preliminarmente algumas técnicas para a análise
e construção de corpos de dados. Questões éticas e procedimentais serão tratadas ao
longo da disciplina a partir da análise e discussão de exemplos selecionados da produção brasileira no campo, bem como trabalho prático.

AVALIAÇÃO

Serão utilizados os seguintes instrumentos de avaliação: 1) exercícios teórico e práticos ao longo do semestre (4,0 pontos) e 2) trabalho final, consistindo em um esboço
pre-liminar de projeto de pesquisa (6,0 pontos).
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