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OBJETIVOS

1. Compreender e ampliar o debate sobre epistemologia, ciência e filosofia
da ciência
2. Ampliar o quadro de referências teóricas e metodológicas em pesquisa
educacional;
2. Exercitar as possibilidades de reflexão acerca da pesquisa educacional
no Brasil, seus pressupostos, métodos e procedimentos técnicos e
analíticos;
3. Analisar e discutir métodos e procedimentos de pesquisa

EMENTA

O curso discute especificidades da pesquisa educacional em diálogo com a
tradição geral de pesquisa. Analisa e discute diferentes orientações de
pesquisa no interior desse campo, procurando identificar os limites e os
alcances de cada uma delas. São estudadas questões metodológicas de
abordagem quantitativa e qualitativa do campo da educação. A partir do eixo
que envolve método, metodologia e procedimentos metodológicos, são
trazidos para discussão diferentes modos de pesquisar e se ressalta a
importante relação entre o desenvolvimento de uma pesquisa e a elaboração
de seu relato.

PROGRAMA

UNIDADES DE ESTUDO:

I.
II.
III.
IV.
V.

A pesquisa em Ciências Humanas
Relação objeto/método na pesquisa;
A construção do olhar do pesquisador;
Perspectivas e estratégias metodológicas;
Pesquisas quantitativas e qualitativas
aplicabilidade, adequação, limites e desafios.

em

educação:

ESTRATÉGIAS DE TRABALHO:

-

AVALIAÇÃO

Leitura e discussão de textos científicos;
Seminários em grupo;
Elaboração de textos a partir dos temas abordados;
Revisão de literatura em consonância com problema e objeto de
pesquisa

A avaliação do aproveitamento dos alunos será realizada com base nas
seguintes tarefas:
1 - Compromisso com o curso (assiduidade, pontualidade, participação nas
discussões e atividades programadas, leitura dos textos);
2 – Seminário em grupo 1: perspectiva teórica para fundamentação da
pesquisa em ciências humanas e sociais (2 pontos)
3 - Seminário 2: apresentação e descrição de método ou procedimento de
pesquisa (2 pontos)
4 - Trabalho final: levantamento e revisão de textos que fundamentem ou
orientem a construção do objeto de pesquisa do/a doutorando/a (pelo menos
1 livro ou capítulo de livro e 4 artigos publicados em periódicos qualis A1 ou
A2) - 6 pontos
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