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Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Nível: Mestrado 

Disciplina: Pesquisa em Educação (2017/1) 

Carga Horária (teórica): 64 horas (04 créditos). 

Responsável: Prof.  Drª. Michele Silva Sacardo 

Ementa: 

Estudo dos fundamentos epistemológicos e metodológicos da pesquisa em 

Educação. Bases da pesquisa qualitativa e da pesquisa quantitativa. Projetos, 

planejamento da pesquisa e seus elementos constitutivos. Métodos e processos de 

investigação em Ciências Humanas. Principais tipos de pesquisa e aspectos éticos na 

pesquisa em Educação.  

OBJETIVOS 

O objetivo central é fornecer elementos para a elaboração ou aprimoramento dos 

projetos de pesquisa dos estudantes, através de uma caracterização, em linhas gerais, dos 

enfoques teórico-metodológicos da pesquisa em educação.  

Objetivos específicos: 

 Instrumentalizar os estudantes, em nível de mestrado, para o 

desenvolvimento de suas pesquisas pautando-se por critérios de qualidade 

e rigor na Pesquisa em Educação, preconizados na literatura da área; 

 Recuperar os fundamentos filosóficos das principais abordagens 

metodológicas predominantes na atual fase da pesquisa em educação; 

 Examinar os fundamentos epistemológicos, gnosiológicos e ontológicos 

dessas abordagens; 

 Dialogar sobre as necessidades da produção da pesquisa científica, 

abordando a relação lógica entre pergunta (problema) e resposta (processo 

científico), entre os métodos, teorias e pressupostos epistemológicos e a 

articulação entre o método de pesquisa e o método de exposição; 

 Definir critérios e indicadores de qualidade da pesquisa em educação; 

 Subsidiar os pesquisadores na fundamentação epistemológica de seus 

projetos 

METODOLOGIA:  

A disciplina será desenvolvida a partir de aulas expositivas e discussão de 

questões pertinentes à pesquisa em educação e temas levantados a partir da leitura de 

textos teóricos. Além disso, haverá apresentação de Seminário sobre as Teorias do 

conhecimento, como também a identificação dos elementos constituintes de uma 
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dissertação ou tese escolhida pelos alunos com o auxílio do orientador, e por fim a revisão 

e discussão sobre os projetos de pesquisa em andamento. 

 Avaliação 

1) Apresentação do Seminário – As teorias do conhecimento científico – os/as 

alunos/as, em grupos (5 ou 6), escolherão as diferentes abordagens teóricas do 

conhecimento científico; se organizarão para apresentação e debate dos seguintes 

elementos: histórico da abordagem; obra clássica; síntese crítica ao enfoque; réplica 

/ defesa do enfoque e panorama do enfoque na pesquisa e na educação. 

2) Os/as alunos deverão escolher em conjunto com seu orientador uma 

dissertação ou tese para apresentação e discussão em momento específico na disciplina. 

Nessa apresentação os alunos deverão identificar os elementos constituintes da 

dissertação ou tese escolhida. Essa tese ou dissertação deve ser considerada exemplar, em 

se tratando de critérios de rigor cientifico no campo educacional, pelo estudante e pelo 

seu orientador. 

3) Revisão e discussão sobre os projetos de pesquisa. Os alunos deverão 

apresentar um texto contendo a problemática, objetivos e metodologia (incluindo a 

abordagem teórico-metodológica) ao final dos estudos básicos das referências da 

disciplina. O texto será entregue no dia da apresentação oral.  

É necessário 75% de frequência, para aprovação e conceito conforme estabelecido 

no regulamento do programa. 

 

CRONOGRAMA E CONTEÚDOS 

 Data Indicações de leituras Leitura  Tema/atividade 

1 14/03 Aula Inaugural  

2 21/03 

Apresentação da disciplinas e 

regulamento do PPGE 

 

 

 

Apresentação do programa 

PPGE/CAJ/UFG 

Apresentação da proposta da 

disciplina de pesquisa em 

Educação. 

Indicação das leituras iniciais. 

Elementos introdutórios do 

trabalho de pesquisa na pós-

graduação. 

3 28/03 

A origem do conhecimento 

(ANDERY, 2007; BAZARIAN, 1994) 

- A estrutura e as características do 

pensamento mítico, filosófico e 

científico; 

 Organizar Seminário sobre 

as Teorias do Conhecimento / 

Abordagens teórico-

metodológicas da pesquisa em 

Educação. Dividir grupos de 

aluno; 
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- A essência do conhecimento 

(Idealismo e Materialismo); 

(BAZARIAN, 1994); 

Possibilidade do conhecimento 

(BAZARIAN, 1994) 

 

 

- Aula expositiva / debate 

4 11/04 ? 

 

- Capítulo:  

- “A Construção do Objeto na pesquisa 

educacional p. 125-140 do livro 

Sanchez Gamboa, S. Pesquisa em 

Educação: métodos e Epistemologias. 

(2007) 

- Aula expositiva / debate 
 

-As tendências epistemológicas 

contemporâneas; 
 
 

 
18/04/17 

a 

25/04/17 

Recesso acadêmico - Preparação 

dos seminários  
 

5 02/05 

 

As abordagens teóricas para a 

elaboração do pensamento científico 

(positivismo, fenomenologia, 

marxismo e tendência Pós-moderna. 

 

- As teorias do conhecimento: 

 

SEMINÁRIO:  

 

Positivismo (abordagem empírico-

analítica):  

 

RETOMADA DOS PRINCIPAIS 

ASPECTOS DAS TEORIAS DO 

CONHECIMENTO NO CONTEXTO 

DA PRODDUÇÃO DO 

CONHECIMENTO EM 

EDUCAÇÃO - Pressupostos 

ontológicos, gnosiológicos nas teorias 

científicas; 

- Matéria e consciência nas teorias 

científicas; 

- critério de verdade nas teorias 

científicas.   

  

1: Histórico – Andery (2007); 

Petit (2007); Sua localização 

histórica, autor e obra. 

2: A obra pelo autor – Comte 

(1983). texto clássico da 

abordagem; 

3: Síntese crítica – Lowy 

(2008; 2009).  texto de crítica 

ao enfoque; 

4: Réplica – Arana (2007). 

texto de réplica e/ou defesa do 

enfoque; 

5 - O Positivismo na Pesquisa e 

na Educação – Sanchez Gamboa 

(2007) 

 

 

 

 

6 09/05 

SEMINÁRIO: Fenomenologia  

 

RETOMADA DOS PRINCIPAIS 

ASPECTOS DAS TEORIAS DO 

CONHECIMENTO NO CONTEXTO 

DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO - 

Pressupostos ontológicos, 

gnosiológicos nas teorias científicas; 

1: Histórico – Saviolli; 

Zanotto (2007); Husserl 

(1992); Severino (1997). da 

sua localização histórica, autor 

e obra; 

2: A obra pelo autor – Husserl 

(1992). texto clássico da 

abordagem; 



 
 

Página 4 de 9 
 

- Matéria e consciência nas teorias 

científicas; 

- critério de verdade nas teorias 

científicas.   

3: Síntese crítica – Lowy 

(2008; 2009). texto de crítica 

ao enfoque; 

4: Réplica – Merleau-Ponty 

(1973; 2011). texto de réplica 

e/ou defesa do enfoque; 

5 – A fenomenologia na 

Pesquisa e na Educação; 

Sanchez Gamboa (2007) 
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16/05 

SEMINÁRIO: Marxismo / 

Materialismo-histórico-dialético 

(abordagem crítico-dialéticas); 

 

 

RETOMADA DOS PRINCIPAIS 

ASPECTOS DAS TEORIAS DO 

CONHECIMENTO NO CONTEXTO 

DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO- 

Pressupostos ontológicos, 

gnosiológicos nas teorias científicas; 

- Matéria e consciência nas teorias 

científicas; 

- critério de verdade nas teorias 

científicas.   

1: Histórico – Andery (2007); 

Gorender (1982). da sua 

localização histórica, autor e 

obra; 

2: A obra pelo autor – Marx 

(2008). texto clássico da 

abordagem; 

3: Síntese crítica – Santos 

(2006); texto de crítica ao 

enfoque; 

4: Réplica – Lowy (2008; 

2009); Melo (2010). texto de 

réplica e/ou defesa do enfoque; 

5 – O marxismo na Pesquisa e 

na Educação. 

Sanchez Gamboa (2007) 
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23/05 

SEMINÁRIO: Tendências / 

abordagens Pós-modernas/giros 

linguísticos. 

 

 

RETOMADA DOS PRINCIPAIS 

ASPECTOS DAS TEORIAS DO 

CONHECIMENTO NO CONTEXTO 

DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO - 

Pressupostos ontológicos, 

gnosiológicos nas teorias científicas; 

- Matéria e consciência nas teorias 

científicas; 

- critério de verdade nas teorias 

científicas.   

1- Histórico –Anderson, P. 

(1999),Santos (2006),  da sua 

localização histórica, autor e 

obra; 

2 - A obra pelo autor - Lyotard 

(2002);. texto clássico da 

abordagem; 

3- Síntese crítica – Wood 

(1999) e Eagleton (1998); 

Moraes(2004); Lombardi 

(2001)). texto de crítica ao 

enfoque; 

4- Réplica – Santos (2006); 

Maffesoli (2005)  texto de 

réplica e/ou defesa do enfoque; 

5 – O Pós-modernismo na 

pesquisa e na  Educação. 

Sanchez Gamboa (2011) 
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9 30/05 

O campo educacional brasileiro – A 

produção do conhecimento em 

educação: 

- Questões epistemológicas da 

pesquisa em Educação (SEVERINO, 

2010); 

- Desenvolvimento da pesquisa em 

Educação (GOUVEIA, 1971; 

BITTAR, 2009) 

 

- Aula expositiva / debate 

 

10 06/06 

- A pesquisa em Educação na Pós-

Graduação (SAVIANI, 2000; Kuenzer 

e Moraes, 2005; GATTI, 2003); 

- A produção do conhecimento nos 

Programas de Pós-Graduação em 

Educação (MORAES, 2001; 

DUARTE, 2006) 

- Aula expositiva / debate 

 

11 13/06 

SÁNCHEZ GAMBOA, S. Projetos de 

pesquisa, fundamentos lógicos: a 

dialética entre perguntas e respostas 

(2013): Introdução e Cap. 1 A 

Necessidade histórica do 

conhecimento científico: a importância 

da lógica e do método geométrico. 

Cap.2 - A construção das perguntas.  

 

 

- Aula expositiva/debate: 

 

- Fundamentos lógicos da 

pesquisa científica: 

- O mundo da necessidade, o 

problema, as questões e a 

pergunta; 

 

 

 

12 

20/06 

 

SÁNCHEZ GAMBOA, S. Projetos de 

pesquisa, fundamentos lógicos: a 

dialética entre perguntas e respostas. 

(2013): Capítulo 3 – elaboração das 

respostas 

características desses 

elementos nas teorias do 

científicas 

- A elaboração das respostas; 

 

13 04/07 

Apresentação de Dissertação ou tese 

(preferência na Educação) escolhida 

pelos alunos em comum acordo com o 

orientador. 

“identificação dos elementos 

lógicos constituintes de teses e 

dissertações” 

14 11/07 

Apresentação de Dissertação ou tese 

(preferência na Educação) escolhida 

pelos alunos em comum acordo com o 

orientador. 

“identificação e análise da 

produção científica (teses ou 

dissertações)”  

15 01/08 Avaliações finais 

Apresentações orais e 

discussões sobre os projetos e 

entrega do texto correspondente 

16 08/08 Avaliações finais 
Apresentações orais e 

discussões sobre os projetos e 
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entrega do texto 

correspondente. 

    

 

Observação: O cronograma da disciplina prevê aulas de 15/03 a 08/08, às terças feira 

das 14:00h às 18:00h. tendo em vista que algumas aulas poderão ser adiadas em função 

de atividades do PPGE.  
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