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EMENTA
A disciplina mostra a importância dos métodos de pesquisa para o trabalho de reflexão, enfatizando os

nexos entre conhecimento técnico-profissional e outros campos de conhecimento, como as
humanidades. Discute a sistemática geral da pesquisa, focalizando a definição do objetivo/problema,
da contextualização teórica e elaboração de uma proposta de trabalho. Apresenta técnicas de coleta,
sistematização, análise e apresentação de informações. Estimula os alunos a fazerem um mapeamento
de temas e questões que eles poderão vir a trabalhar como parte do processo de avaliação das
atividades realizadas por eles ao longo do curso.

OBJETIVOS

1 –  Atualizar  e aprofundar o conhecimento sobre os métodos de produção de conhecimento; 

2 –  Difundir técnicas de coleta, sistematização e análise de dados e informações relevantes para o
campo profissional de atuação dos treinandos;

3 – Contribuir para a elaboração do trabalho final do curso.   

METODOLOGIA

Combina exposições de conteúdos gerais e específicos com a discussão aberta em sala. Utiliza
dinâmica de grupo acompanhada por plenária. Avalia a contribuição da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO –    horas             

1. Importância dos métodos de pesquisa para o trabalho de reflexão



2. A sistemática geral da pesquisa
3. Técnicas de coleta, sistematização, análise e apresentação de informações.
4. O processo de avaliação das atividades realizadas.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL – Será composta por capítulos e trechos de capítulos
selecionados das seguintes obras.

Bourdieu, P. El oficio del sociólogo

Denzin, N. K. Interpretive Ethnographic; practices for the 21 st. Century

Geertz, C. A interpretação das culturas

Quivy, R. E Campenhoudt. Manual de investigação em ciências sociais

Mills, C. Wright. A imaginação sociológica

Zaluar, A . A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da pobreza.


