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I.

EMENTA e OBJETIVOS

A disciplina visa capacitar os/as alunos/as na discussão sobre os pressupostos teóricometodológicos que embasam o uso de diferentes técnicas [instrumentos e estratégias] de
pesquisa para a coleta e análise de dados qualitativos e quantitativos. Para tanto serão
enfatizados os processos de planejamento, elaboração e aplicação de técnicas de coleta de
informações. No decorrer do curso será elaborada uma proposta de pesquisa com coleta de
dados empíricos empírica tendo a participação dos /as estudantes como central nesse processo.
A disciplina discutirá os múltiplos níveis de observação sociológica compreendendo:interações na vida cotidiana; valores e atitudes; estruturas e processos sociais, assim como
apresentará as técnicas de ‘captação’ e de sistematização das observações sociológicas,
utilizando-se tanto da elaboração como da aplicação das mesmas( elaboração de roteiros para
entrevistas, estruturação e aplicação de questionários estruturados, survey, assim como outras
formas de narrativas e depoimentos. Terão oportunidade de entrar em contacto com os
procedimentos em relação ao ‘tratamento’ e sistematização das informações. O programa ainda
apresentará a denominada ‘parte formal’ de apresentação de um trabalho acadêmico relativa a
elaboração de referencias, citações, notas, bibliografia, elaboração de quadros, tabelas, gráficos,
etc.

II.

CONTEÚDO

1) Introdução às técnicas: importância do uso de técnicas quantitativas e qualitativas;
2) A pesquisa social: tipos de pesquisa e etapas: problema, objetivos, hipóteses,
operacionalização de conceitos e de varáveis;
3) Definição de um universo/amostra de pesquisa;
4) Principais técnicas de pesquisa nas ciências sociais;
5) Procedimentos e instrumentos de coleta e de produção de dados;
6) Procedimentos de análise de dados: análise bibliográfica, documental, de
dados/informações estatísticas, do discurso e de imagens;
7) Elementos formais de apresentação do trabalho acadêmico;
8) Estrutura à elaboração do relatório: sistematização, produto e socialização de
informações e resultados.
III.

PROCEDIMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Haverá aulas expositivas, discussões de textos em sala de aula, apresentação de textos
pelos/as estudantes sob a forma de seminários. Orientação contínua sobre a elaboração da
estrutura e aplicação da pesquisa a ser realizada com a participação de todos/as estudantes. A
forma de organização da mesma ocorrerá a partir da discussão com os/as estudantes, assim
como o tema [a questão] a ser investigado será discutido em classe de acordo com as linhas de
pesquisas mais abrangentes, nas quais os/as estudantes estão envolvidos.
IV.

ATIVIDADES DISCENTES

Leitura obrigatória dos textos, participação em sala de aula, apresentação de textos sob a
forma de seminário; participação na realização de sistematização de cada unidade; elaboração
dos instrumentos de coleta da pesquisa; realização do pré-teste; aplicação das
técnicas
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qualitativa-quantitativas distintas de coleta de informações. Tratamento e sistematização das
informações e elaboração do relatório final com apresentação oral e escrita.

V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO.
A nota final será composta pelas notas de participação, com apresentação de seminário
e sistematização de cada Unidade (2,0 pontos); disponibilidade de participação integral na
pesquisa (3,0 pontos); elaboração do trabalho final de pesquisa [relatório] ( 5,0 pontos). Para o/a
estudante que não terá nenhuma falta será atribuído/a (1,0 ponto) na média final. Não haverá
qualquer tipo de avaliação substitutiva.

VI.CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATA
08/08/16

PROGRAMA E LEITURAS
Introdução à Disciplina: Apresentação da professora e da turma,
apresentação do programa, com os procedimentos, a bibliografia e o
processo de avaliação.
(Apresentação de todos/as)

10/08/16
1ª. Udde - Diferenças entre método e técnicas/instrumentos de coleta de
informações
- o que é uma técnica de pesquisa?
- características e especificidades de técnicas de colete e de técnicas de análises;

12/08/16

(Aula expositiva)s
- a importância e uso das técnicas de coleta de informações: quantitativas e
qualitativas;
CANO, Ignacio. Nas trincheiras do método: o ensino da metodologia das
ciências sociais no Brasil. In: Sociologias vol.14 no.31. Porto Alegre
Sept./Dec. 2012: In: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151745222012000300005&script=sci_arttext

15/8/2016

ABRAMO, Perseu. Pesquisa em ciências sociais. In: Pesquisa social; projeto
e planejamento. São Paulo, T.A. Queiroz Editor, 1979. p. 21-44. In:
http://www.neidefiori.cfh.prof.ufsc.br/metodo/perseu21.html

17/8/2016

RICHARDSON, Roberto Jarry et col. Métodos Quantitativos e Qualitativos
(cap.5)in: Pesquisa Social. Métodos e Técnicas. São Paulo, Ed. Atlas, 1999.

19/8/2016

Planejamento da pesquisa de campo
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22/08/16

24/08/16

Sistematização da 1ª. Unidade: Destacar as principais ideias, críticas e
contribuições dos autores lidos na 1ª. Unidade.

2ª. Udde - A pesquisa social: tipos de pesquisa e etapas: problema,
objetivos, hipóteses, operacionalização de conceitos e de varáveis.
QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O pesquisador, o problema da pesquisa,
a escolha de técnicas: algumas reflexões. In: Lang, Alice Beatriz da S. G.
(org.). Reflexões sobre a Pesquisa Sociológica. São Paulo, CERU, 1992, p1329. In: http://pt.scribd.com/doc/109939674/Artigo-O-Pesquisador-oproblema-da-pesquisa-a-escolha-das-tecnicas-algumas-reflexoesQUEIROZ-Maria-Isaura-P-de

26/08/16

RICHARDSON, Roberto Jarry et col. Formulação de Hipóteses (cap.7);
Variáveis (cap 8) In: Pesquisa Social. Métodos e Técnicas. São Paulo, Ed.
Atlas, 1999.

29/08/16
GOLDENBERG, Mirian. “Faça a pergunta certa!” e “Formulando o problema
de pesquisa”. In: A Arte de Pesquisar: Como fazer pesquisa qualitativa em
ciências sociais. 8ª ed. Rio de Janeiro, Record, 2004, pp. 68-73.

Sistematização da 2ª. Unidade: Destacar as principais ideias, críticas e
contribuições dos autores lidos na 2ª. Unidade.

31/08/16

3ª. Udde – Definição de universo e elaboração de uma amostra de
pesquisa
GIL, Antonio C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. Como classificar as
pesquisas? São Paulo, Atlas, 2008.,pp. 41 -56) In:
https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/c
omo_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf
KERLINGER, Fred N. Metodologia da pesquisa em ciências sociais: um tratamento
conceitual. São Paulo: EPU: Edusp, 1980. Cap. 2 e 3.

02/09/16
MARCONI, Marina, de A. e LAKATOS. Amostragem. In: Eva M. Técnicas
de pesquisa. São Paulo, Atlas, 1990. Cap. 2(p.37 a 57).
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05/09/16

Sistematização da 3ª. Unidade:

09/09/16

4ª. Udde – Técnicas de Pesquisa: características, especificidades e
decisões sobre as técnicas de coleta e das técnicas de análises.
KIRSCHBAUM, Charles. Decisões entre pesquisas Quali e Quanti sob a
perspectiva de mecanismos causais. In: Revista de Ciências Sociais,
ANPOCS, São Paulo, Vol.28, no. 82, junho/2013
DUARTE, Rosália. Pesquisa Qualitativa: reflexões sobre o trabalho de
campo. In: Cadernos de Pesquisa No. 115,p. 139-154, mar/2002. Disponível:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010015742002000100005&script=sci_abstract&tlng=pt

12/09/16
BONI, Valdete e QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar:
como fazer entrevistas em Ciências Sociais. In:
https://journal.ufsc.br/index.php/emtese/article/viewFile/18027/16976
MARTINS. Heloisa H.T. de Souza Metodologia qualitativa de pesquisa.
In:http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022004000200007&script=sci_arttext

14/09/16

LALANDA, Piedade. Sobre a metodologia qualitativa na pesquisa
sociológica. Análise Social, vol. XXXIII (148), 1998 (4.º), 871-883 In:
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1224154176E1jDU8rb4Nc15SI4.pd
f

16/09/16

SÁ-SILVA, Jackson Ronie et all. Pesquisa documental: pistas teóricas e
metodológicas. In: Revista Brasileira de História & Ciências Sociais Ano I Número I - Julho de 2009.
Sistematização da 4ª. Unidade (1ª. parte):

19/09/16
Técnicas quantitativas
FOODY, William Como perguntar. Teoria e prática da construção de perguntas em
entrevistas e questionários. Oeiras, Portugal, Ed. Celta, 1996. cap. 4, 5, 6.

BABBIE, Earl R. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: Editora
da UFMG, 1999, p.95-177 e 179-244.
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21/09/16

BOUDON, Raymond. Métodos da Sociologia. Petrópolis, Vozes, 1973, p 82116 (cap. IV). Boudon, Raymond. Introdução. In: _______. Métodos
Quantitativos em Sociologia. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves Flores. São Paulo,
Vozes, 1971, pp. 7-17.

23/09/16

Sistematização da 4ª. Unidade: (2ª. parte)
Planejamento da pesquisa de campo

26/09/16
5ª. Ud. Procedimentos e instrumentos de coleta e de produção de dados
: estudo de caso, entrevistas, história oral, história de vida, testemunho,
depoimento, trajetória, depoimento, etc (características, especificidades,
oportunidade de uso adequado como instrumento de coleta de informações=
dados primários).
ALBARELLO, Luc et. all. Práticas e Métodos de investigação em Ciências
Sociais. Lisboa, Gradiva, 1997. Cap. 3 e 4;
DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisa qualitativas. (disponível na
internet)
28/09/16
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2005.
FERREIRA, Marieta. História Oral: Inventário das diferenças. In: Entrevistas: Abordagens e usos da história oral. Rio de Janeiro, FGV, 1994 , p. 115.
30/09/16

MUCCHIELLI, Roger. Entrevista não diretiva. Lisboa, Martins Fontes,
1979. Exposição 2 e 3.
FREITAS, Sonia Maria de. História Oral. Possibilidade e Procedimentos.
São Paulo, Humanitas/USP, 2002 (texto integral);

03/10/16
GASKEL, George. Entrevistas individuais e grupais. In/: BAUER, M. et all.
Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, Vozes, 2002, p.
64-89.
LAVILLE, Christian, DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de
metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artes Médicas,
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999, p.193-195 (grupos focais);

05/10/16
Sistematização da 5ª. Unidade: Técnicas qualitativas:
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07/10/16

Planejamento da pesquisa de campo

10/10/16

6ª.Udde. Elaboração dos instrumentos e pré-teste e planejamento da
pesquisa
MINAYO, Maria Cecilia, et all. Trabalho de campo como descoberta e
criação(cap.3); Análise de dados em pesquisa qualitativa (cap.4. In: Pesquisa
social. Teoria, Método e Criatividade. Petrópolis, Vozes, 1994.)

14/10/16

7ª. Udde – Questões formais da pesquisa: Elaboração de Quadros,
Tabelas, Gráficos .
TAMANINI Marlene. Normas para apresentação de trabalhos científicos
nas
ciências
sociais
da
UFPR.
Disponível:
http://www.humanas.ufpr.br/portal/cienciassociais/files/2011/04/CADERNO
-ABNT-UFPR-2012.pdf

17/10/16
Regras básicas para apresentação formal de um trabalho cientifico.
Laudicena de Fátima Ribeiro – Bibliotecária
Janeiro/2016
19/10/16
21/10/16

Normas da ABNT: criticas possíveis (disponível na internet)
Planejamento da pesquisa de campo: desenho da pesquisa

24/10/16

Apresentações de experiências de pesquisa
KOFES, Suely. Experiências Sociais, interpretações individuais: histórias de
vida, suas possibilidades e limites. In: Cadernos Pagu, no. 3, 1994, p. 11. 7141

26/10/16

28/10/16
04/11/16
07/11/16

14/11/16

KOFES, Suely. Uma trajetória em narrativas. São Paulo, Mercado Livre,
2001 ( texto integral).
Planejamento da pesquisa de campo
ELIAS, Norbert. MOZART, Sociologia de um gênio. São Paulo, Zahar,
2002 (obra integral).
BOTELHO, André. De olho em Mario de. Andrade, uma descoberta
intelectual e sentimental do Brasil. São Paulo, Claro Enigma, 2012.
6ª. Procedimentos de coleta de dados Divisão por Grupo A e Grupo B -

Pesquisa de campo -Pré-teste dos instrumentos de coleta

16/11/16

Discussão resultado do Pré-teste

18/11/16

Pesquisa de campo (1)

21/11/16
23/11/16

Pesquisa de campo (2)
Pesquisa de campo (3)
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25/11/16
28/11/16
30/11/16
05/12/16
07/12/16
09/12/16

7ª. Procedimentos de análise de dados: análise bibliográfica, documental, do
discurso e de imagens;

Tratamento das informações coletadas (1)
Tratamento das informações coletadas (2)
Redação do Relatório Final
Apresentação do Relatório (relato da experiência de campo e resultados):
Grupo A (Qualitativo)
Apresentação Final do Trabalho (relato da experiência de campo e
resultados): Grupo B (Quantitativo)
Entrega do Relatório Final e Avaliação final e entrega dos trabalhos finais

