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Ementa: a pesquisa em ciências humanas: métodos e técnicas. As etapas da pesquisa: escolha do 

tema, esboço do projeto, construção do objeto, formulação do problema e da problemática, revisão 

da literatura. 

Objetivos: fornecer subsídios para a elaboração de projetos de pesquisa, discutindo as etapas da 

construção de um projeto, as relações entre teoria e prática, as metodologias de pesquisa qualitativa 

e os aspectos formais na construção de um projeto. 

Metodologia: atividades síncronas (encontros em tempo real entre professoras e alunas/os) e 

assíncronas (atividades a serem desenvolvidas pelas/os alunas/as sem que estejamos conectadas 

ao mesmo tempo), envolvendo leitura de textos, áudios de aula, referências complementares, 

exercícios.  

Ao início das unidades 1 e 2 serão enviados materiais auxiliares para o estudo, além dos textos 

referenciais que são de leitura obrigatória. 

Sugere-se que antes dos encontros síncronos das Unidades 1 e 2, as pessoas encaminhem 

suas dúvidas para a professora e para a monitora de modo que os encontros síncronos possam 

ser mais bem aproveitados para abordarmos as dificuldades enfrentadas pela turma na elaboração 

do projeto.  

Datas dos encontros síncronos: 21/08; 11/09; 25/09. Entre 02/10 e 23/10, checar ao final do 



2 

2 
 

programa seu agendamento e as observações. 

Na última unidade, o foco da disciplina será a finalização do projeto. Realizaremos encontros 

síncronos com grupos de alunos/as para discussão das prévias dos projetos. Os encontros serão 

semanais na última unidade, mas os/as alunos/as deverão comparecer apenas à data agendada 

para sua apresentação. 

 

Atividades avaliativas 
 

1 Atividade  5 atividades 

Tarefas cumulativas 

que irão ajudar na 

composição tanto da 

prévia como do projeto 

final 

1 atividade Escolher 1 atividade entre as 

opções abaixo 

40 pontos 5 pontos cada 20 pontos  15 pontos 

Projeto 

Final 

 

Tarefas semanais 

das Unidades 1 e 

2 descritas no 

corpo do 

programa 

 

- entrega da prévia do projeto final e 
participação no debate (caso a pessoa 
não possa estar presente no horário 
estabelecido para o encontro síncrono, 
será possível agendar horário individual, 
definiremos também uma forma 
alternativa para participação no debate 
dos projetos de colegas) 

Modalidade 1: apresentar 
oralmente em aula síncrona uma 
síntese e reflexão sobre a leitura 
programada (fala entre 10 e 15 
minutos) 
 
Modalidade 2: entregar fichamento 
de uma das leituras programadas 

 

Pré pandemia – 8h/aula 

Aula 1 – 06/03 Apresentação do programa e discussão da dinâmica da disciplina 

Aula 2 – 13/03 –  Questões iniciais 
DINIZ, Débora. Carta de uma orientadora: o primeiro projeto de pesquisa. Brasília: 
Letras Livres, 2013. (p. 11 a 29) 
GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. [p. 44-60, p. 68-70]  
Segunda parte da aula: discussão em grupos sobre os interesses temáticos de 
cada aluna/o 
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PÓS PANDEMIA 
 
 
21/08 -  encontro síncrono para apresentação do programa de retomada emergencial 
remota 
 
 
UNIDADE 1  - DEFINIÇAO DE TEMA, OBJETIVOS, ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO (de 21/08 

a 11 de setembro) 

Duração: 3 semanas  

18h/aula (leituras 8h/aula, aula síncrona 4h/aula, materiais complementares 2h/aula, atividades 

4h/aula) 

Encontro síncrono via Teams: 11 de setembro 

Para o processo de aprendizagem é necessário:  realizar as leituras obrigatórias e acompanhar 

os áudios, vídeos ou roteiros de estudos enviados. Sempre que possível, é importante acompanhar 

também os materiais complementares indicados e comparecer ao encontro síncrono para discussão 

coletiva.  

Avaliação: exercícios semanais que deverão ser entregues via Moodle. Não se esqueça de colocar 

nome completo e seguir as normas ABNT de citação. Lembre-se de que copiar total ou parcialmente 

textos de outras pessoas, sem fazer a devida citação, configura-se plágio e a nota será zero.  

Nesta unidade, discutiremos alguns aspectos gerais sobre a construção de um projeto de pesquisa 

visando dar um embasamento teórico e realizar exercícios práticos sobre as diferentes etapas da 

construção de um projeto. 

O objetivo do primeiro bloco é discutir questões mais amplas sobre o que é uma tese no sentido 

amplo (incluindo monografia ou dissertação) e sobre a escolha de um tema de pesquisa. 

No segundo bloco, abordaremos uma dimensão crucial da construção de projetos de pesquisa que 

diz respeito à construção de questões de pesquisa. 

No terceiro bloco, nosso objetivo é trazer elementos para pensar sobre a estrutura de um projeto, 

aspectos normativos e dicas práticas para estruturá-lo. 

 
 
Bloco 1 - o que estudar, como definir objetos de pesquisa  
 
Leitura obrigatória 
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva. 1996. Capítulos “1. Que é uma 
tese e para que serve”  e “2. A escolha do tema”  
Leitura secundária  
GOLDENBERG, Mirian. A Arte de Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais 
(p. 81-84)  
Leitura Complementar: 
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva. 1996. Capítulo 3 – A procura do 
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material  

Atividade a ser entregue: tema de pesquisa + levantamento bibliográfico inicial 

Tendo em vista seus interesses de pesquisa, apresente em um parágrafo a predefinição do tema 
de seu projeto. Inicie um levantamento bibliográfico sobre a temática, elencando outros estudos, 
especialmente antro/arqueológicos, que já se debruçaram sobre a questão. 
 
 
Bloco 2 - questões de pesquisa 
 
Leituras obrigatórias 
BOOTH, Wayne C.; Gregory G. COLOMB; & Joseph M. WILLIANS. 2005. A arte da pesquisa. 2ª 
Edição. São Paulo: Martins Fontes. “CAP. 3: De tópicos a perguntas” – pp:45-61 + “CAP. 4: De 
perguntas a problemas” – pp:63-83.   
BICHO, N.F. 2006. Manual de Arqueologia Pré-Histórica. Lisboa: Edições 70. Capítulo “15 – A 
Interpretação dos Resultados Arqueológicos” (pp: 459-470)  

Atividade a ser entregue:   pergunta de pesquisa + título projeto + palavras-chaves + indicação 
de que referências pretende ler e fichar  
Formule uma pergunta provisória de pesquisa que poderá ser revista ao longo da elaboração do 
projeto; elabore um título provisório para seu projeto e cinco palavras-chave (termos que 
descrevem os temas centrais de sua pesquisa). Revise seu levamento bibliográfico e elenque 
referências que considere mais centrais para leitura e elaboração de fichamentos).  
 
 
Bloco 3 A estrutura de um projeto de pesquisa  

Leituras obrigatórias 
SAEZ, O.C. 2013. Esse obscuro objeto de pesquisa: um manual de método, técnicas e teses em 
Antropologia. Ilha de Santa Catarina: Edição do Autor. Capítulo - O projeto de tese (pp: 114-131).  
CORAZZA, S.M. 2016. Manual infame... mas útil, para escrever uma boa proposta de tese ou 
dissertação. Em Tese 22 (1):95-105.  
Norma para consulta: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 
documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro, 2011. 
 
Entrega da atividade: objetivos gerais e específicos  + justificativa do projeto + cronograma de 
desenvolvimento 
Estabeleça os objetivos gerais e específicos de seu projeto. Inicie a  elaboração da justificativa 
do seu projeto de pesquisa. Estabeleça um cronograma para o desenvolvimento de sua pesquisa. 
 
11 de setembro, encontro síncrono para discussão das questões vistas até aqui 

 
 
 
UNIDADE 2  - ORGANIZAÇÃO, ESCRITA DO PROJETO (de 12/09 a 25/09) 

Duração: 2 semanas  

12h/aula (leituras 6h/aula, aula síncrona 2h/aula, materiais complementares 1h/aula, atividades 

3h/aula) 

Encontro síncrono via Teams: 25 de setembro 
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Para o processo de aprendizagem é necessário:  realizar as leituras obrigatórias e acompanhar 

os áudios, vídeos ou roteiros de estudos enviados. Sempre que possível, é importante acompanhar 

também os materiais complementares indicados e comparecer ao encontro síncrono para discussão 

coletiva.  

Avaliação: exercícios semanais que deverão ser entregues via Moodle. Não se esqueça de colocar 

nome completo e siga as normas ABNT de citação. Lembre-se de que copiar total ou parcialmente 

textos de outras pessoas, sem fazer a devida citação, configura-se plágio e a nota será zero.  

Nesta unidade, discutiremos a organização e a escrita de um projeto de pesquisa, visando dar 

embasamento para a finalização da construção desse primeiro projeto de pesquisa. 

O objetivo do primeiro bloco é discutir o que são dados de pesquisa e trazer elementos para 

refletirmos sobre a organização, apresentação e análise de dados. 

No segundo bloco, abordaremos a dimensão da escrita, trazendo à discussão formas de 

apresentação de dados, redação e revisão textual. Além disso, faremos exercícios específicos sobre 

normas técnicas. 

 
 
Bloco 1 - Dados e interpretações – como organizar, apresentar, refletir  
 
Leitura obrigatória 
SAEZ, O.C. 2013. Esse obscuro objeto de pesquisa: um manual de método, técnicas e teses em 
antropologia. Ilha de Santa Catarina: Edição do Autor.  
Capítulo – Etnografia: na mesa + Mínimo manifesto por uma antropologia minimalista (pp: 171-208).  
 

Entrega de atividade: revisão de pergunta de pergunta de pesquisa, objetivos, levantamento 
bibliográfico + fichamento de um dos textos elencados como prioritários 

Revise a pergunta inicial de pesquisa e os objetivos gerais e específicos de seu projeto. Organize 
suas fichas de leitura. Entregue junto com a atividade o fichamento de pelo menos um dos textos 
de seu levantamento bibliográfico. 

 

Bloco 2 -   Como escrever, para quem escrever, por que escrever  
 
Bibliografia obrigatória 
ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese. São Paulo: Perspectiva. 1996. Capítulo “5. A redação”.  
BOOTH, W.C.; G.G. Colomb & J.M. Williams. 2008. A arte da pesquisa. 2ª Edição. São Paulo: 
Martins Fontes. Capítulo 2: Relacionando-se com seu leitor: (re)criando a si mesmo e a seu público/ 
Capítulo 12: Apresentação visual das evidências/ Capítulo 14: Revisando o estilo: contando sua 
história com clareza. à continua 
 
Normas para consulta 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: 
citações em documentos. Rio de Janeiro. 2002. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023. Informação e documentação 
referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
 
Entrega de atividade:  exercícios sobre padronização bibliográfica, citações, normalizações, que 
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serão enviados para vocês com uma semana de antecedência. 
 

 

25 de setembro encontro síncrono para discussão das atividades vistas até aqui.  

 

 

UNIDADE 3 – apresentação e debate sobre as prévias dos projetos de pesquisa – (26/09 a 
23/10) 

Duração: 4 semanas  

24h/aula (aula síncrona 4h/aula, leituras dos projetos de colegas 4h/aula, elaboração do projeto 

16h/aula) 

Dinâmica: semanalmente, grupos de, no máximo, 10 alunos/as serão agendados para encontros 

síncronos para debate dos projetos de pesquisa 

Para o processo de aprendizagem é necessário:  enviar com uma semana de antecedência da 

data agendada para sua apresentação, a prévia de seu projeto para a turma, realizar as leituras dos 

projetos enviados por colegas que apresentarão na mesma data. Nas semanas em que a pessoa 

não estiver agendada para apresentação, deverá continuar trabalhando em seus projetos, caso 

necessário, devem procurar a monitoria ou mandar mensagens com dúvidas. 

Avaliação: consistirá na avaliação da prévia do projeto e na participação no debate coletivo. Cada 

pessoa terá 5 minutos para uma brevíssima apresentação de seu projeto, seguida de uma rodada 

de comentários de colegas e da professora. O objetivo da atividade não é a tanto apresentação oral 

do projeto, mas ouvir as ponderações que cada colega, professora e monitora farão sobre seu 

projeto. A intenção é estimular a apresentação pública e o debate respeitoso entre colegas assim 

como contribuir com sugestões construtivas para a finalização do projeto. Caso alguma pessoa não 

possa comparecer na data combinada, consultar a possibilidade de troca com colega ou entrar em 

contato com professora e monitora para conversarmos sobre alternativas. Não se esqueça de 

colocar nome completo e siga as normas ABNT de citação. Lembre-se de que copiar total ou 

parcialmente textos de outras pessoas, sem fazer a devida citação, configura-se plágio e a nota 

será zero. 

 

02/10  - Encontro síncrono 1   

ALEXANDRE LUIS CAMPOS CARVALHO 

ANA LUIZA MEIRA VALLE DUMONT 

ANDRE CANCIO CAMILO DE OLIVEIRA 

BRUNA DAMIANCE CAMPOS 

CAROLINA CAETANO DOS SANTOS 
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CAROLINA LARA DE MATOS 

CAROLINE APARECIDA BATISTA CUNHA 

CLARA ALVARENGA VALE DE CASTRO 

 

09/10  Encontro síncrono 2 

CLARICE CARVALHO MAUES 

EMANUELLE PEREIRA DAMASIO 

ENI CARAJA FILHO 

GABRIEL ALVES DUTRA DE LIMA 

HUGO SALES RAFAEL PAULINO 

IGOR MARINHO COSTA OLIVEIRA 

ISABELA STEFANON DE CARVALHO OLIVEIRA 

JOAO RIBEIRO KAUFMANNER 

 

16/10  Encontro síncrono 3 

JULIA MONTOLAR SPAROVEK 

JUSSARA LACERDA DE OLIVEIRA 

LETICIA TEIXEIRA GOMES 

LIVIA RADANE DE OLIVEIRA 

LUISA FERNANDA ROSA MARQUES 

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CASTRO 

MARIA KATIANA PETERS COELHO 

MARINA RAMOS DE OLIVEIRA 

 

23/10  Encontro síncrono 4 

MATHEUS BARBOSA DE OLIVEIRA 

NATHALIA CARDOSO DE MELLO 

NATHALIA PAIVA RIBEIRO 

NUBIA EMANUELLE OLIVEIRA LIMA 

PAMELA CRISTINI ALVES RIBEIRO 

PAULO MARIANO DOS REIS 

SAMUEL FILIPE MARINHO 

SAMUEL GOMES NUNES CARDOSO 

 

30/10 – entrega do projeto final 

 

Bibliografia suplementar para a disciplina: 



8 

8 
 

BEAUD, Stéphane e WEBER, Florence. Guia para pesquisa de campo: produzir e analisar dados 
etnográficos. Petrópolis: Vozes, 2007.  

BONETTI, Alinne; FLEISCHER, Soraya. Entre saias justas e jogos de cintura.  Florianópolis: Ed. 
Mulheres,2007. 

CARDOSO, M. “Etnografia entre “éticas”: ética e pesquisa com povos indígenas”. In: SARTI, C. & 
DIAS DUARTE, L. F. Antropologia e Ética: desafios para a regulamentação. Brasília: ABA, 2013.  

CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O trabalho do antropólogo: ver, ouvir, escrever. O trabalho do 
antropólogo. Brasília/SP: Paralelo 15/UNESP, 1998. 

FERNANDES, P. L. (2009). Tão perto de casa, tão longe de nós: etnografia das novas margens no 
centro da urbe: Entrevista com Philippe Bourgois. Etnografica: Revista Do Centro de Estudos de 
Antropologia Social, 13(1), 197–211. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3194094/ 

FONSECA, Claudia (2010), “O Anonimato e o Texto Etnográfico: dilemas éticos e políticos da 
etnografia ‘em casa’”. In: SCHUCH, P.; VIEIRA, M. S.; PETERS, R. (orgs.) SCHUCH, Patrice; 
VIEIRA, Miriam Steffen; PETERS, Roberta (orgs.). Experiências, dilemas e desafios do fazer 
etnográfico contemporâneo. Porto Alegre: UFRGS., pp. 205-226. 

GROSSI, Miriam Pillar. A dor da tese. Ilha. Revista de Antropologia, Florianópolis, v. 6, n. 1, 2, p. 
221-228, jan. 2004. ISSN 2175-8034. Disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/article/view/16680>. 

FLEISCHER, Soraya. Autoria, subjetividade e poder: devolução de dados em um centro de saúde 
na Guariroba (Ceilândia/DF). Ciência & saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 20, n. 9, p. 2649-2658,  
set.  2015.   Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
81232015000902649&lng=pt&nrm=iso>. 

LEITÃO, D. e GOMES, L. Etnografia em ambientes digitais: perambulações, acompanhamentos e 
imersões. Antropolitica Revista ContemporÂnea de Antropologia, v. 42, p. 41-65, 2017 

LIMA, E. C. Nosso conhecimento vale ouro: sobre o valor do trabalho de campo. Anuário 
Antropológico, v. 39, p. 73-98, 2014. 

PEIRANO, Mariza. PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. Horizontes antropológicos,  Porto 
Alegre ,  v. 20, n. 42, p. 377-391,  Dec.  2014 .  

___. A teoria vivida. Reflexões sobre a orientação em antropologia. Ilha. Revista de Antropologia, 
vol. 6, n. 1 e 2: 209-216. 

GOMES, Edlaine de Campos e MENEZES, Rachel Aisengart. Etnografias possíveis: “estar” ou “ser” 
de dentro. Ponto Urbe [Online], 3 | 2008. URL : http://journals.openedition.org/pontourbe/1748 ; 
DOI : 10.4000/pontourbe.1748  

PINA CABRAL, João LIMA, Antónia Pedroso de (2005). Como fazer uma história de família: um 
exercício de contextualização social. Etnográfica .Vol. IX, 2, 355-388. (online). 
ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol.../Vol_ix_N2_JPCabral&APLima.pdf 

SARTI, Cynthia. A ética em pesquisa transfigurada em campo de poder. Revista Brasileira de 
Sociologia, vol. 03, n. 05, Jan/Jun,2015. 

VIANNA, Adriana. Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos judiciais. In: 
Sergio Ricardo Rodrigues Castilho; Antonio Carlos de Souza Lima; Carla Costa Teixeira. (Org.). 
Antropologia das Práticas de Poder: reflexões etnográficas sobre burocratas, elites e corporações. 
1ed.Rio de Janeiro: ContraCapa/LACED, 2014, v. 1, p. 43-70. 
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WACQUANT, Loïc. Corpo e alma: notas etnográficas de um aprendiz de boxe. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2002. 

 

REFERENDADO EM  _______/______/2020 pelo Colegiado do curso de Graduação em ___________, 
conforme determina o inciso II, art. 4º da Resolução CEPE No 02/2020, de 9 de julho de 2020. 


