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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

CAMPUS DE JAGUARÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DISCIPLINA: Pesquisa em Educação 
PROFESSOR: Ms. Everton Fêrrêr de Oliveira 

I – IDENTIFICAÇÃO 

1. Universidade Federal do Pampa 

2. Campus: JAGUARÃO 

3. Endereço: Rua Conselheiro Diana  – Bairro Kennedy 

4. Curso: LETRAS 

5. Carga Horária Teórica: 60h 

    Carga Horária Prática: 15h 

6. Existência de pré-requisito(s): (   ) sim ( x) não            

7. Código(s):  

 

II – EMENTA 
 

Introdução às questões epistemológicas da produção científica na educação. Os 
diversos olhares na pesquisa em educação. Iniciação do aluno no campo da pesquisa 
e na elaboração de projetos. Problematização dos temas com os quais os 
pesquisadores confrontam-se no campo educacional. 
 
 

III – OBJETIVO GERAL: 

Objetivo geral: A disciplina visa estudar as questões epistemológicas relacionadas à 
pesquisa em educação e as relações entre a dinâmica do processo educacional e as 
pesquisas qualitativas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Problematizar as diferentes concepções de pesquisa enquanto instrumento de 

descrição/construção da realidade, identificando seus pressupostos; 
     - Construir a habilidade de ler pesquisas como parte do processo de fazer 
pesquisas; 
   - Analisar algumas técnicas de coleta de dados, tais como: observação, questionário,   
entrevista, análise documental e história oral; 

- Identificar algumas modalidades de organização e tratamento de dados 
qualitativos, tais como: análise do discurso, análise de conteúdo e análise 
documental. 
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IV – CONTEÚDOS: 

 
      I – Conceitos estruturantes da Pesquisa em Educação 

 II – Conhecimento Científico e pesquisa científica 
III – Educação/Pesquisa e Ciência 
IV – Fundamentos da Investigação Qualitativa em Educação 
 V – Abordagens Qualitativas de pesquisa 
VI – O trabalho de campo - como descoberta e criação 
VII – Produção de instrumentos para coleta de dados 

     VIII – Análise de dados em Pesquisa qualitativa 
       IX – Projetos de pesquisa em educação 
 

V – METODOLOGIA 
 

Os encontros são sistematizados com base na programação dos conteúdos. As 
leituras são disponibilizadas antecipadamente aos acadêmicos com prazo mínimo 
de sete dias. A comunicação permanente com os alunos é realizada através da 
lista de e-mail elaborada pelo docente da disciplina, através desta via 
comunicacional são destinadas orientações da disciplina presentes no plano de 
ensino e também sobre os materiais de referência das discussões a serem 
realizadas nos encontros e de matérias produzidos pelo grupo ou pelo docente 
após os encontros.  

 
Técnicas - As conduções das aulas envolvem técnicas pedagógicas que 
pressupõem as Práticas de Leitura e estudo individual e trocas de experiências no 
grupo perseguindo o objetivo de desenvolvimento de uma reflexão mais lógica e 
sistemática dos conteúdos estudados. Também são empregadas aulas expositivas 
com problematizações sobre os principais conceitos envolvidos, seminários: 
análise e debates de textos e obras estudadas. Estudos dirigidos em sala de aula, 
pesquisa na internet e a construção de projetos de trabalho que permitam o 
envolvimento com outras disciplinas cursadas no semestre.  
 
Recursos - Os recursos utilizados são retroprojetor multimídia, quadro branco 
para sistematizar a organização e orientações do docente ou dos acadêmicos, 
máquina fotográfica digital, lâminas de acetato e retroprojetor, papel pardo e 
pincéis atômicos para ilustrar e expressar os entendimentos do grupo de 
acadêmicos. 

 

 
VI – CRONOGRAMA: 
 

1º Encontro Apresentação da disciplina. Acolhida do Campus aos 

Calouros  Filme: Edukators  
 

2º Encontro Conferência: A importância da pesquisa na educação  
Prof. Dr. Fernando Kieling -UFPEL  -   Projetos de ensino, 
pesquisa e extensão do campus Jaguarão 

 

3º Encontro História do Conhecimento Científico - Senso Comum e 
Conhecimento Científico Pesquisa em Educação – conceitos. 

4º Encontro O método científico: as novas orientações na epistemologia 
contemporânea 
As ciências humanas- questões metodológicas. - o desafio da 
pesquisa social. 
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5º Encontro Abordagens qualitativas em educação: Evolução da pesquisa 
em Educação – conceitos.  

6º Encontro 
Fundamentos da Investigação quantitativa e qualitativa em 
Educação 

a) Abordagens qualitativas de pesquisa 

b)O trabalho de campo como descoberta e criação. Análise de 

dados em Pesquisa quantitativa e qualitativa 

O objeto da investigação científica em educação e os métodos 
de investigação. O papel da pesquisas para o conhecimento 
social. 

7º Encontro Tipos de pesquisa: exploratória, bibliográfica, descritiva e 
experimental. Natureza e métodos adequados aos objetos de 
investigação em educação. Pesquisa quantitativa, documental 
e qualitativa. 

8º Encontro Avaliação escrita (valor: 10,0) 

9º Encontro O projeto de pesquisa – elementos formais para sua 
elaboração. 

10º Encontro Prática da Pesquisa: Estrutura de projetos de pesquisa 
normas e orientações 

11º Encontro Prática de Pesquisa: Estrutura de projetos de pesquisa 
normas e orientações 

12º Encontro Prática de Pesquisa: Estrutura de projetos de pesquisa 
normas e orientações 

Carga Horária Prática 

(4h) 
Trabalho de campo: contexto de observação, interação e 
descoberta. 

Carga Horária Prática 

(4h) 
Trabalho de campo: contexto de observação, interação e 
descoberta. 

Carga Horária Prática 

(3h) 
Análise e interpretação de dados de pesquisa qualitativa 

13º Encontro Apresentação de Relatórios de Pesquisa 

14º Encontro Apresentação de Relatórios de Pesquisa 

15º Encontro Avaliação: Seminário (Projeto de Pesquisa) 

16º Encontro Entrega de trabalhos e notas 

VII – AVALIAÇÃO 
 
Avaliação Diagnóstica:  
 
O processo avaliativo da Disciplina inicia com Apresentação do Programa e 
Elaboração da Proposta de Sistematização, Integração Disciplinar e Avaliação, com 
um levantamento prévio dos conhecimentos dos acadêmicos sobre os temas da 
disciplina. 
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Avaliação Formativa:  
 
Será realizada, conforme identificação dos acadêmicos, de maneira coletiva e 
individual: 
Coletiva: através de Elaboração de Relatórios e Seminários, Debates, Projetos e 
Pesquisa de Campo, Painéis Expositivos, Práticas de Leitura, Trocas de experiências. 
Atividade que envolva outras disciplinas cursadas no semestre,  
Individual: Fichamento, Análise de referencial Teórico, prova e realização de uma 
atividade mediante projeto de pesquisa. 
 
Avaliação Somativa:  
 
Além dos registros e produções acadêmicas dos discentes para classificar o 
desempenho no decorrer do semestre e traduzir o desempenho na quantificação das 
notas será utilizada como recurso uma a elaboração de um projeto de pesquisa, 
contemplando as temáticas abordadas na disciplina. E será realizada uma auto – 
avaliação pelo acadêmico sobre seu trabalho e desempenho a fim de complementar a 
análise avaliativa do docente. 

 
Atividades avaliativas: 

 

AVALIAÇÃO 1 – Avaliação escrita 1ª etapa (valor: 10,0) 

AVALIAÇÃO 2 – Projeto de Pesquisa 2ª etapa (valor: 10,0) 

Média final: será a média aritmética das duas avaliações 
 
Atividades de Recuperação: 
Seminários 
Painéis Expositivos 
Projetos  
Fichamento 
 
VIII – REFERÊNCIAS BÁSICAS: 
 

LÜDKE Menga e ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação. Abordagens qualitativas. 

São Paulo: EPU, 1986. 

MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. Fundamento de Metodologia 

Científica. 7ª ed. São Paulo: atlas, 2010. 

PIMENTA, Selma G. FRANCO, Maria Amélia S. Pesquisa em Educação. Vol. 1 - 

Possibilidades Investigativas/ Formativas da Pesquisa-Ação. São Paulo: Loyola, 2008. 

_____________-Pesquisa em Educação. Vol.2 – Possibilidades Investigativas da 

Pesquisa-Ação. São Paulo: Loyola, 2008. 

OLIVEIRA, Jorge Leite de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa científica. 

Petrópolis: Vozes, 2005. 
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IX - REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES: 
  
    ANDRÈ, Marli E. D.A. Etnografia da Prática Escolar. Campinas: Papirus, 1995. 
      

 ______________Tendências atuais da pesquisa na escola. Cadernos: CEDES, n.43,  p.46-
57, 1997. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6023: 2002. 

Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

BAGNO, Marcos. Pesquisa na escola: o que é, como se faz. São Paulo: Edições Loyola, 

2000. 

GATTI, Bernadete Angelina. Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. São Paulo: 

Liber, Livro. 2008. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

SANTOS, Boaventura. S. Um discurso sobre as ciências. São Paulo: Cortez, 2003 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1980. 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas. 1987. 

 

 

 


