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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Escrever é o princípio da pesquisa, tanto no sentido de por onde deve ela iniciar 

sem perda de tempo, quanto no sentido de que é o escrever que a desenvolve, 

conduz, disciplina e faz fecunda... Escrever é preciso, pesquisar sempre, 

reconstruir de contínuo nossas aprendizagens. A isso nos convocam nossas 

responsabilidades solidárias. 

Marques (2003) 

 

Identificação 

Curso: Mestrado em Educação 

Disciplina: Teoria e Prática da Pesquisa                                      

Professora: Drª Tania Maria Esperon Porto 

Período: 2008/1 

 

Ementa  

A disciplina pretende, considerando as concepções epistemológicas subjacentes, 

problematizar as diferentes abordagens de pesquisa e suas etapas, bem como os 

procedimentos e os instrumentos de coleta e análise de dados da realidade educacional. 

 

Objetivos  

 Refletir sobre a pesquisa científica em educação 

 Discutir e contextualizar a pesquisa qualitativa e quantitativa e os diferentes 

delineamentos metodológicos de coleta e análise de dados 

 Apresentar e discutir o processo de construção do projeto de pesquisa 

 Tomar contato com pesquisas e pesquisadores em educação 

 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA (inicial) 

 

Março 

5 de março 

1° momento: 

O que é ciência? 

O que é científico? 

Quem faz ciência/ onde ela acontece? 

 

2° momento 

O que eu quero pesquisar? 

Qual a temática a ser investigada? 

Como isto se transforma em problema? 

Ao longo da disciplina estas questões  serão retomadas e aprofundadas 

 

OS TEXTOS COM  * SERÃO ENVIADOS POR MAIL 

 

12 março  
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 * Campo teórico da pesquisa: posição epistemológica do pesquisador 

Textos  BROWN e DOWNLING (por mail) 

ALVES, Alda Judith. A revisão da bibliografia em teses e dissertações: meus tipos 

inesquecíveis. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, n.81, p.53-60, maio, 1992. 

 

Abril 

2 de abril 

Pesquisa educacional no Brasil (www.anped.org.br/rbe) 

CHARLOT, Bernard. A pesquisa educacional, entre conhecimentos, políticas e práticas: 

especificidades e desafios de uma área do saber. Revista Brasileira de Educação. v.11, 

n.31, p. 7-18, jan./abr. 2006. 

Leitura e reflexão crítica conforme roteiro *  

 

   

9 e 16 de abril 

Tarefa: lendo pesquisas   

Em classe – no  resumo  * em anexo (Porto, 2007)  fazer um exercício de identificação 

dos elementos de pesquisa  

Em casa 

1ª) No resumo do texto de * Magda Damiani (2004), identificar:  

 O problema de pesquisa; os objetivos, os teóricos adotados, os aspectos 

metodológicos  

2ª)  No artigo deste  texto * identificar 

 o tema de pesquisa; o problema de pesquisa, discutindo-o em até 1 página; os 

objetivos e/ou questões de pesquisa; o campo teórico adotado, discutindo-o em 

até 1 página 

 

3ª) Procure seu tema de pesquisa (ou parte dele) em uma base de dados
1
 e levante dois 

resumos. Identifique a fonte de pesquisa e num dos resumos:  

 O problema de pesquisa; os objetivos, os teóricos adotados, os aspectos 

metodológicos  

 

23 de abril 

Escrever, o princípio da pesquisa  

MARQUES, Mário Osório Escrever é preciso. O princípio da pesquisa Ijuí/RS : 

UNIJUI, 2003 p. 9 a 31 

* SILVA, Tomás Tadeu da Argumentação, estilo, composição: introdução à escrita 

acadêmica. Porto Alegre ; UFRGS, s.d/ (mimeo) 

Entrevistar ex orientandos de teu orientador  perguntar-lhe:  

 Dificuldades na escrita, como as superou 

 Dicas, manhas e o que aprendeu no Mestrado sobre a escrita 

 

                                                 
1
 Portal Periódicos CAPES - http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp 

Redalyc - La hemeroteca científica en línea - http://redalyc.uaemex.mx/ 

SciELO Argentino – Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.org.ar/scielo.php 

SciELO Brasil – Scientific Electronic Library Online - 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso 

SciELO Portugal – Scientific Electronic Library Online - http://www.scielo.oces.mctes.pt/ 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - http://www.inep.gov.br/ 

(link - publicações) 

http://www.anped.org.br/rbe
http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.scielo.org.ar/scielo.php
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_home&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.oces.mctes.pt/
http://www.inep.gov.br/
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Pensar em possíveis convidados para apresentarem suas dissertações 

 

7, 14, 21, 28 de maio  

Pesquisa qualitativa em educação, métodos e técnicas de pesquisa 

ANDRÉ, Marli Dalmazo Afoso de . Etnografia da prática escolar. Campinas : 

Papirus, 1995, p. 15 a 33 

MINAYO, Maria Cecília de. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em 

saúde. São Paulo : HUCITEC/ABRASCO, 1992. p. 101 a 140 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa : Edições 70, 1977. p. 46 a 71 

 

Questões teóricas norteadoras: 

Para que serve a pesquisa quantitativa? 

Para que serve a pesquisa qualitativa? Quando usá-la? Que métodos e técnicas escolher? 

Como analisar os dados coletados? 

 

Questões práticas norteadoras: 

Indicar/selecionar Convidados para apresentarem suas pesquisas (ênfase na metodologia 

de coleta e de análise dados) 

Escolher um de cada área/método de pesquisa trazer para contar como fez a organização 

da pesquisa e a análise de dados 

 

11 e 18 de junho e 2 de julho 

Apresentação oral do projeto de pesquisa  

Avaliação da disciplina 

 

Avaliação: 
Todos os elementos propostos para trabalho estarão permanentemente abertos para 

avaliação, podendo surgir outras tarefas/formas de avaliação dos alunos. 

Inicialmente, propõe-se que os alunos sejam avaliados quanto:  

1)  às leituras OBRIGATÓRIAS e discussões dos textos em aula; 

2) elaboração de resumos e trabalhos, contendo uma analise das principais idéias 

discutidas pelos autores;  

3) procura em sites de universidades ou em bibliotecas das universidades que puder  e 

selecione 1 dissertação/tese em sua área de pesquisa (pede ajuda a teu orientador) e  

emite parecer (* ROTEIRO ANEXO) sobre ela  

4) organização e apresentação do projeto de pesquisa em 5 páginas no máximo. 

DATA de entrega do projeto de pesquisa dia 2 de julho 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA UM PESQUISADOR INICIANTE: 

*  ler, se possível mais de uma vez cada texto; 

*  assinalar aspectos importantes; 

*  assinalar dúvidas e aspectos conflitantes; 

*  embora não seja solicitado, realizar um resumo das principais idéias do texto; 

*  o objetivo das leituras é conduzir o pós-graduado a um diálogo com o autor dos 

textos. 

 

Referências bibliográficas 
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