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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

IDENTIFICAÇÃO:  

Disciplina: Prática de Pesquisa II 

Professora: TANIA MARIA ESPERON PORTO 

Carga Horária: 45 horas 

Período: 2006/2 

 

OBJETIVOS: 

Pretendemos que nossos encontros constituam oportunidades para que os 

mestrandos possam (re) pensar, (re)elaborar e discutir os projetos de pesquisa, tendo em 

vista a qualificação de seu trabalho de campo. 

 Analisar questões e problemas associados ao desenvolvimento da pesquisa no 

cotidiano escolar; 

 Discutir, coletivamente, os dados parciais levantados com as pesquisas; 

 

CONTEÚDOS: 

 Pesquisa qualitativa no cotidiano escolar 

             Metodologias de pesquisa 

 O pesquisador-professor e o contexto comunicacional 

 

METODOLOGIA: 

 O aluno pós-graduado tem liberdade para trazer textos e situações para discussão 

em aula, assim como para sugerir metodologias de trabalho e alterações no programa. 

 Pretende-se criar situações de ensino-aprendizagem para a realização de: 

 leituras de textos escritos 

 discussões dialógicas em grupos 

 elaboração e vivência de um projeto de pesquisa 

 discussões sobre os resultados parciais levantados com sua pesquisa. 

 

AVALIAÇÃO: 

 Todos os elementos propostos para trabalho estarão permanentemente abertos para 

avaliação. 
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 No decorrer dos encontros serão discutidas formas de elaboração do projeto e 

vivência de situação (ões) educacional (is) de pesquisa (s) como professores-

comunicadores. 

Será satisfatório se ao final do semestre o aluno estiver com o projeto em condições 

de defesa perante uma banca. Os alunos que já o defenderam, prepararão sua coleta de 

dados e respectiva análise. 

 

MATERIAL DE CONSULTA (mínimo): 

1. .ALMEIDA,  Milton José de, (1994). Imagens e sons. A nova cultura oral.  São  paulo : 

Cortez, questões de nossa época.   

 

2. ALVES, Alda Judith. (1991)  O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. 

Cadernos de pesquisa  São Paulo, n.77. p.53-61. 

 

3. ANDRÉ, Marli E. D. Afonso, (1995). Etnografia da prática escolar.  Campinas, SP : 

EPU. 

 

4. BARRETO, Raquel Goulart (org), (2000). Tecnologias educacionais e educação a 

distância.   Rio de Janeiro : Quartet. 

 

5. DEMO, Pedro, (1997).   O desafio de educar pela pesquisa na educação básica, In: 

Educar pela pesquisa   Campinas, SP : Autores Associados, p.  5-53. 

 

6. DEMO, Pedro, (1987). Introdução à metodologia da ciência.   São Paulo : Atlas. 

 

7. ELLIOT, John, (1998).  Recolocando a pesquisa-ação em seu lugar original e próprio. 

In : Cartografias do trabalho docente, professor(a)- pesquisador(a).  campinas, Sp : 

mercado de letras. 

 

8. GADOTTI. M, (1990). Concepção dialética em educação. São Paulo : Cortez 

 

9. HELLER, Agnes (1992). O cotidiano e a história.   São Paulo, Paz e Terra. 

 

10. KINCHELOE, Joe L, (1997).   Os indícios do fortalecimento do poder. In :  A formação 

do professor como compromisso político: mapeando o pós-moderno.   Porto Alegre : 

Artes Médicas, p. 27-47 

 

11. LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. Afonso, (1986).  Pesquisa em educação: 

abordagens qualitativas. São Paulo : EPU. 

 

12. LUDKE,  Menga  (coord), (2001). O professor e a pesquisa.  Campinas, SP : Papirus. 

 

13. MORÁN, José Manuel; MASETTO, Marcos, (2000). T.;BEHRENS, Marilda 

Aparecida.   Novas tecnologias e mediação pedagógica.   Campinas, SP : Papirus. 
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14. MARQUES, Mário Osório, (1999). A escola no computador.   Ijuí, RS : UNIJUI. 

 

15. MARTÍN,  Alfonso Gutiérrez (coord), (1998).  Formación  del profesorado em la 

sociedad de la información.  Segovia, Madrid : escola Universitária de Magistério. 

 

16. PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesine de, (1996).  Metodologia da pesquisa. 

Abordagem teórico-prática. Campinas, Sp : Papirus. 

 

17. PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar, (1998). Professor como pesquisador: o 

enfoque da pesquisa-ação na prática docente . In : Cartografias do trabalho docente, 

professor(a)- pesquisador(a).  campinas, Sp : mercado de letras. 

 

18. REQUENA, Jesus Gonzalez, (1992).  El discurso televisivo: espetáculo de la 

modernidad. Espanha, Catedra. 

 

19. SACRISTAN, Gimeno, (1999).  Estratos do conhecimento pessoal e social em 

educação: da consciência à reflexibilidade com a ciência. In :  Poderes instáveis em 

educação.    Porto Alegre : Artes Médicas, p. 99-144. 

 

20. SARLO, Beatriz, (2000). Cenas da vida pósmoderna 

 

21. WITTROCK, Merlin C, (1989). La investigación de la ensenanza II.   Madrid, Paidos, 

p. 195-295 

 

OUTROS LIVROS a critério do mestrando: 

Barreto, Raquel, (2002).  Formação de professores, tecnologias e linguagens. São Paulo : 

loyola 

BARDIN, Laurence, (1977). Análise de conteúdo. São Paulo : edições 70. 

BORDIEU, Pierre, (1997).  Sobre la televisión.  Barcelona, Madrid  : Anagrama. 

GAUTHIER. Guy, (1992) Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido.  Madrid : Catedra. 

MACHADO, Arlindo, (1995).  A arte do vídeo.  São Paulo : Brasiliense. 

PIERRE LEVY 

 


